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 ! نی رتهب رب ویل آ
 درم هشیپ رنه
 ملیف یارسب
 بابل ین اسب و

۳ ۳۱۳ 

 درو عابیج شاد ره :هتشذگ کانی ؟ وت ی امتیس# ِ]

 رد و تاج لاس زاغآ دو

 یتاعویطعتایجلاس نیل وا

 ٩ لاسبادخعت 9 هب تسد ,دوخ

 لماش + باختتانیا

 دعا وخ فاتعم یاههتشر

 و« دمآ فحاوخفک ءووب

 ,دتشر ره ردباستن | یاب

 اتیقد هتشذت لاس یاملیف

 هتف رگ دا رقیسدرب دروم
 ميظاوخ هکنانچو ..تسا

 ددششوک ویعستی اوت دید
 تاهچ مامت هک هدوب نآ

 دریا زارقیظن دزوم
 تس بوق نیادد ه وات

 لاس مهم گاخمایف مامت

 دن آ و:دن هد رک زا رحآ ار

 وا :یسس | وعیجت اس: یا

 : دنامب رود تسررهثنیآ

 و گری زایعما تروصت

 نیایو هم مچ د نک هفت

 چیع هک تشک ناوتیمبیت رت

 شظنژآ؛تب ابجیهزا یملیف
 تساءهدن امن رودام

 : گکدعب نیک لب ۶ هلکسع

 تسرهف نیادد 45 تسدیا

 روظتعار ی اغملیف طقفام

 هتشذت لاسردهک مياهتشاد

 و هبت رم نیا دا یا رب
 هداد شامن یسدافناب زب
 مایف نیا رب انو .دنشاب هدش

 روظنمتس رهف رد راد

 انآ وبه | نر ۳ ۷

 یا اجل قیمت انار 1 خام

 ئ ۱۲: :تدل الی وط یصضوصح

 ی اهملیف تسانینچه» ود اهن

 نمجنا اعم را ونشج رود

 ایلاتیا ۳ هربیثأ نق یاج

 جت هو زاذگ شی امشب

 میداد رییمل اب هثاک ادچهک

 ی را کت اهمایف نیت

 ۳ يا فف روظنم و

 ةربقم هنوچیمایفهن رگ و
 «افگن ال زتی رف»یثآ « یدنه
 تاهجف رایسب زا تسذآ وتیم
 يناوارف تازایععا زا

 .. دوش راد روخ رب
 هل .تسفآ یجآ نکس

 ٩یاخیتنا 3 نیا میظعت رد

۳ 



 دروس
۳ ۳ ۳ 

 3 ۹ یخ 9

۹ 

 بد سر«: مت

 د از ود كم دراچب ر زا ؛تمدخشد و ملیف يا رب هتحصس ح رط 8

 لوذیم ّ رایسع راظن تقد

 هک تس آ ثنعا و هی د یک

 ؟ پل دف ملیف هسنیا یطاتخف

 چو راس آ تنرعارت حب 1

 دراووش-۲ (تشون رسان ویتس) . لاساءدوخ تایخ دمادااب

 دا [ب 4و :یگید یاضلاسو

 .درادهضرعا ردوخباختنا

 ۲ ربل ث رس

 رو ملیف ییرعب)
 هتشدک لاس

 رسا پش ملیف 8
 ینوین وتنآ ولجن | لگیم
 « ینوین وتن | »بیت وت نیدد»
 ناد رگ رات نی رتهب نآونمپ
 داش تا وتم ناف

 . دوش

 اهزایتما
 هناد رگ راک دسییآ ِز

۴ 

 ؛ منم

 یارجام) پروت گرج
 همو رد ودل راشتا ژااش زین و

 (یفخمرومآمیلاسین اتساز هقالع دروهشزرو ) نک اه

 ردلبا و نیل 4 را ۷ اضد ریه

 ا سوبب ارمقمحا |
 نان ادرت رک نیاو 13

 ی اس همایق نیا رطاخب

 دن راد رآ رف ا(ک لعد لحا رع

 :( عابفلا فورحبیت رتب)
 یبعق اش لک اش

 باتسوک (تشون رسدادرس)
 (نترت دد یاهثداج] | روت

 (یتشهب لدح)لیونلگ تی
 تم دی | هب زوآ فذوج

 نیلول کرج ( زابیتسدوم
 1 |[ یشوخف 4۶ ور فن دسر

 ود نیآ ننچع
 ار هراو .هزاک هنادرگ راک

 شوما نفناشیاملیف طب

 ناب رز

 ش رس و رده

 یاهملیف رد یزاب رطاخب
 و« هدشمک تیایناب

 ۱ :یکتفشآ نارود»

 نیرتشیب دمب و 8
 بن ولچرام 1 ار ژایتما

 ی 1 ی اب و رتساه

 ؛ ياد ریجلیف س 6 تسدخشیب ۶

 )۲ اه

 ات تا تا

 ۱تا



۳ 

7 

 ت

 رس

 _ت تر سس یا ی مس _ت ز ترس



 یاهمایف رد هگزاب یطاخب

 ؛ ین ایل اتیاجاود زا: «بشد
 .«اد رف؛ و رغآ 1 دو ربد و

 نیرت
 نز هشبپ رده

 سیتن رز الولاب
۶ 

 ۳در اه : دادربهلیف

 نی رفیشول ال : داسگاهآ هی زین و یا رجاد: 8

 شزرو» ملیفدد یزاب رطاخب

(9 

 ۰ «اشدرم دق زراعد روم

 لحارم دد و
 4 وروم نآژ » یدصعب

 « پیش 9 یاههلیف هشوپ نما

 هلومیس» و هیراهانامت و

 ی اهملیف ةشیپ شه «هد وینیس

 و ارت رد یاهو 9

 . «یگتفشآ لارود»

 ند رخ
 6 لند وز

 میایت ناتس ۱ ن

 و ددلباو یلبب 9
 ات رتعماف مت ا۵.لا.!یآ

 - | فر ویا لی ات
 .. ؟یوبد

 ندرخ
 یراو ربهلیق

 : دیفس و هایس 8
 یطاخب پم وک واسا سال ۵
 . تست تی .ملیف

 56 دیک رناع :یگا ۱ ]

 ؛یتشهب لته» ملیف یطاحب

 ملیفیتم

 «ی زین و یا حامد

 . نب رفیش ول ال رثا
 نیا ننچمسع ۴
 او اگیقنا

 : صالاسیف اتسا) وراد ژرژ
 یرثه - (یفم رومآسم

 - كگ رزب هقباسم) , ينيچنم
 ( اهدرماقالع دروم شزرو
 لبتع ) لایعت زو دوست دال

 . (یتشه»

 بش ملیف زا هنحص 8

 هیت وین وتا ۲» رلا





 یلصانابزب یاهمیف ۳
 رد هیت لاسرد 5

 یگنهرف هبسوضودیعاسم یا

 .نآ ریادد ۳ ایا و دساا رق

 یچاشامت یصاخ تعامچ

 قفوم , اهملیف غون نیا
 هک دیدرگ_یل اهملیفلدیدب
 شویامن ی رب یدیماهن وگ چیه

 ۱ زکاهرلا هاغد رم دقالعو دود شزدو» 8

 نسب ور دا یوهایه
 دنتسه رت هتسچ رج راث آ نیا

 :(ع ایفل افورحبیث رتب ) ۳ : ۱ ۲ چ

 نیاوبع) .نعاق رب :جیش یارب رط نیرتهب
 ی نایت - ( هنورتسأپ :اشیاهق رس 0 هنر مح

 - (ینیل وزاب ولوئ ایربیپ) .هزکورب دداچید» رثا

 دل ان ویا ,درادب :

 یتسدوع» یاهملیف یطاخب

 ای)«تسدخشوپ» و - «زلب
 .[ شهلک لک مه

 یارب زایتماو ۵
 و نزتیلوگ ردناسکل*

 اک رتشع *دتسم ام یرثهف

 «تشوت نسزاذ رس ملیفیآ رم

۸ 

 (یتنوکسیو وئیک ول) تکنلپ
 -ناژ) هناوید یوربیف
 امت هنفنج - (رادوک ول

 ناق راتس -(هن رنا[) هدش

 نا ین وگو وتیک و) دی
 . (ینیلفوکی ردف) ۸/۵ و

 زا یضب ؛رابرد
 هرادشیمه رد ؛ اهمایفنیا

 هر تا هدشتسب .لایقد



 هد مامت تکیح
 هنر یلآ رثا

 فیطل ناگ راس

 یتنوکسیوونیک ول رثا

 هبتامنستد ۱9 رب لیحنا

 ِ ینیلوزاپولوژاپربیپرثآ |

 ۹5 ملیف ۳ نیآ ةراب رو
 دیاهدید یلصا نابزب

 لبعب تاحفص رد

 دینا وخب لیصشعب



 ها ز نیل آ ال

 سس ون

 وژوب وب وا ز 9

۱ 

 تساحدسیب مامت تکیج

 شینج این اپسا دد عاضوا , هلب

 . دوشیمل شوع زیجحیط یل و دداد

 تایل زبج رد یلیخوآ هکنیا لث+ -
 . یوشیم يقيقد

 رس تایلک نا یل و . هلن تایل زچرد

 . مروآیمآ زد
 هدننک تناده و ینعم رپ تسا گراتف" نیا

 ریل ۲ ملیف یی رت دب دج هددش مابت كنج» را

 ی دات | كب (ناعن وموجا) هو دب دو ..ب ههن و

 اد یگندهآمهو لکشت مدع هک تسا یل وین ایسا

 هیلع ین اهنب هزدایب تضهن دودعب یاضعا نیب
 هداد دد نآ ثیعقاو نی اب و هدر سح مزبشاف
 -قوف ابهب دشول یمو دورود سب داپ ه وا : تسا

 یهومعباصتعا كي مالعا یک دوهب دوخ گاه
 تدیسر راتنعو تسا سراب دو : دن امهش !ر
 تسا سپ داپ دد:تسا شب وخ یاةفد فیق وآ ربخ

 دوخد زن نانآ فیقوت يارب یلیل د دش و۲ یمو
 شتسود هک ین زاب و تسا سی داب رد « دنک ادیب

 -ویون ژ) یک تخدو (نیل وت دی رگنیا) دادیم
 3فاا رب اب اب زرمزا ادوا را ودع 5 (وژوت

 دد " دنآ یم هقشاعب تسا هتخاس یتمه یلعج

 راد ار راب تل دام ساسحا نیاو تسا يسٍ داب



 یسدت یتقو نامعزا ؛ ار ناب رج نیا مامت ۶
 .تسادنومبل رگیذراا ۱ دشعو رش شیب لاس

 را. ۲ گاه تیسجچشخ قوجرو زاغآ البق

 هب ام نیا ,تسا يیسايس هتیمز كاچ ابا اخ بها رو

 اوری اشآ تر روصا لا ب تت تسا نیک ییعع ایم

 ال دعم وهنش دل زا یریچ : (هلی دوم» رد) دشاب

 ملیف رد و «نهقشع امیش وریه د دد] ثپمها اب
 هب عسا | و وقیف هدشاد ی زبچ اب ( هه بشن كنتسم

 , [:ددش عام کج و دذ) رضاح نایژ

 هروع دد يل و رخاحو دتشذآ میل وگیم ام

 ردوتسا یلکشم راک نامز ند رگ نود ٩ رو
 4۳ اجت ]رد رب ارگ نورد درگش شربخا میلیفنزا
 هدادنادن بوگ دید قاضدبا و اهس رت و راکفا

 هدش نآ ورج و هتفاب يلیف هی ام رد ااباک دوشيم

 وا یاب و ؛ :وگ بدو لی تیعقاو دداع تسا

 یاد ادنیش وغ وال اب حطس . ۱ اط ادحبیاهش ژرا و

 یی دا ز : دیهدیم لیکشا اد ایند نبا هبسا

#۳ 

 هک ان ملیف | ی ,هب زنا ۳

 هو راد مان ههدش مامت

 تاچ بلوچ دکتنب !لوا :لیل بودن ۳

 ههدش عام نجد زا یاهنعص رد نيل وادب رگنبا و ناعا وهو:۱ 9

۳ 

 مامت دیاب تلنج هعتیآ موخ :هشسش مامت

 هک دد لجح ۳۹۹ هوش قو كبایج یقلت و دوش

 لا ودع یل ۱ منع موهفجد تاج ,دوشد حب ا بد ۳

 تس یطرد ام دک یتنجیل و هد زاد ماد ا

 .دزادقلعت هتشذگ هب مو هان د هشت دل اس

 اه ودست د وشیه ۳۳ ۱۳۹ مایق اب | ٍِِِ

 عیافو هکنیا اب و تسناد غيلبن عون كي
 ینعوعت آرد یاهنیسز اف ره یسایس

 ؟تسا 1 وا دید» هرهچ

 بسا لئشم وا درک ادج 

 مهد یست را بس اییس هه هک یلعه یاب

 .دراد کدابز شر ۹-۳ «وک هد تستی

 تادعقیهدب ناشن ماهدرت يعس نم هچجنا

 تای ارین بد ۲۳ یط ایت را و یک زاتمه

 ۳ ۳ نها نیا وراد نوت و ییدنش 9 تخ

 .دوشیم رجنعیتسواش مدعو مهافت مدعهب

 را ونشج رد ملیف تک یشزاا رج سا

 ٩ دش یریف ولچ :زاک

۱ِ 



 هست دعدیم لاشن عوشوم نیأ چ

 ژا دک دراد لی يچس هیچ اب اعسآ تل ود

 یربگ ولجروشک نیا یلخاد عاضواهبهچوت

 یتسیشاق دم مایف كلی یفا دیاش . دوش

 نوت یا 9 ۳۳ نیا :فشیم هی رب ات لب لس

 ینیف تروصنا رد ی وج یک يا تحارات

 ادب اجر ین افیلبت ملیفاحای |ینآ هنعناوت
 .دنن ادب ضرف بحاصو

 سد ون تاتساداب اش یراکمع بس

 عورش اجک زا «نتریماسژرز» تاتمایف
 5 بش

 هلیسو ناتسود «لومعم قبط -ج
 ی بنادر مها رف | رام یکاتشآ

 نوج موش انشآ هنریماساب دیاب هک تفک
 .دزاد يک رتش» تایص و اس رات

 8 فا وم# كاب ار تاتدوخ اش -یس

 «لوریک ه:امش ک اهیسسون تاتساد دین |دیم

 ً ؟لد روم و ۲ هوش رد ابش ر اتم

 و
 رد هتشذت لاس» طدنسد ون ؟ باک ید تور

 امیشوریه » هدنسیون " ادود 1

 هد ابش هل كن اسریه روعدا 6 د اب ید راه

 دب رادتیاهقالعنات دووخ یاهعوضوم قلخ
 تسد یلک یاسحا نیا ناسنا هب ابلاغ
 لب اسم ٩ یب دا ظ یاعمف امش هک دعدی»

 نتم هب تبس نیوصت نآ رد هک یئاهملیف
 .ددادرارق تیمعا مود هچردرد ناتساد

 عضو 5-4 تسا تادقتنماسد ندا -ج

۱۳ 

 ناشدوخیارب «فل وء» تی تاوئعب ایه

 یاه هشيپ رذه نیرتهب مدآ .دننک صخعم

 نیرتهب ۰ دادیملیف نی رتهب «الدو دره
 هدنک اذیپ دسناوتيم هتک ار رون یدصتم

 ناتساد نی ته | تین : دم یه باخت

 ریاس نم ی .دنتن باختئا ار سوت

 را دعع ككاکسیح لشم تا یساق اهن اد رگ راک

 ناشد وخملیق یاهیسبوت تاتسادهب فدای

 نم اش ملی هوالعب , دننک یم عاتنا

 هتشوآ اللبق دن تسا يناه تاتساد ساسا رب

 رایس گراکمه عوضومنیاهتبلا .دن |هدشن

 شیهسیون ناتسادونم نیب اد یکیدزن
 ما

 مق وس اش کا نیس وث تاتساد ی

 ؟ دن راد روح یواخنیملیف

 و 3 وانت هاح مرد لایق هک ره به

 اناپرج رد یل و :ارچ نیودت مانع تم

 حق گراد یبملیف

 هد اسملیف هک دیادتفک رابتیامش -س

 و دریگ یم لکش پتیم +-1 تسیا هدنٍز

 هک تسا نیا شاینعم ۰ دوشیم نوت نشد

 « یژاس هصادن ه یرادریملیف عقوم

 ؟ .دینک یه

 داکنیا ثوچ دایز هن یلو هلپ - عج
 هدننک هیهت شیوشت تعاب و درادیمرب جرخ
 اههشیه شهاب ار هنحصالومععنم . دوشیه



 عورش کا رب نه دمجو دنک یم یسریب اد
 رضا ی رادریملیق

 تضخش نی رت لکه زا یکب ب نم
 تیصحخش یظاحا زآ هک لی روم ملتف یاع

 هدناوخرسپ «رانرب» ,دشابملیف يک رم
 ه ریس ۵ عود هلحصیئعع , تسا «نلعد

 نا پسارع راوسرات رب هنلآ یطزد هک

 آ تست ش 9وشی هداد

 هدیچیپ طباورلیدوم عوضوم - ج
 و شوهاب دارفا هدع تاينیب هسک تسیا
 :دننک یهیثت هنژ «ینولوب» رد 45 ساسح

 هک دوب هدش تقفاوم البق . دداد دوجو

 هب هچوت نلودب ینیعم تاعاس زور یطاه

 دوم رد . مينک گرادییملیف او مضو

 دیشخر دمب اتق | دید رک هراشاهک یاهنحص

 . دوبیل اش یی انتتسا روط اوهو

 «لیروم» مليفگن رتهاپشایآ سس

 ؟تسا یدمعت امش پئاجژا «هجبیک یاب

 ات ررکف تا ییل اجیرح بس 2

 . دینکن الصا ار

 هایس ار ملیف دیتسناوتیه یسپ - سم
 ؟ دیزاسب دیفسو

 سحیئطاب ویتاذروطب نم :دن - ج

 .تسا مزال لو روع*یاریاقت رک مدرک یم

 (كيا زوم ) اهتمقرعد تا اجتای متسا ودبیم

 تسهاعت ۸۰ * ایی رقت ملیفرد . منت داهیا

 رد بلاج : یگند تروصب طقف اهنیاو

 هدش مامت تکنح

 رطاخنب اب اف یصخخن ر نیسججظ دی يم

 ین ها ای ارک تقیقح ۳ ميل هک دشود رب راتب

 رظنف رص ۶ دابنیدام » ملیف - س
 طوب نه ؛ نآ یارث ایی زو یئیق هبنچ زا

 هک دنک دعاقعم ار ب دنک یم یعس فلا

 ظ یی ها هل وچ تث اهتد و | و رگ: تعه ابو

 راد

 طسونع هک هدش دایود یکی س ج

 یشعذ تردق ِ# ماهدش افشیس دراو یفلتف

 ۳ تا هدف رگ | یخ ایوف یسی واضت زا

 نیا ینعم داد تسد زا مغریلع و موش
 د اب نی راع 3 مشاب یضار مظالاعک رد واصت

 «لعک هسفت دح ی ق رب واصت هتشد تاب زا

 هک نآ بلطم نیا دییأت . دوشیم لیکشت

 شیپوسپ ملیفنیا هقلح.هراونشج كيرد
 نلاجاشامت نیا د وجو اد 1 هداد شیت

 لاحرهب . دند رک نیسحت و دندز فث هیه
 ملیفرد منکیم لایخ هک منکهفاضا ملیا فرد مينگيیف > هک يک هثاضا يلباخ
 ار ابجت را نوا ؛دشاد ایل اوت هیت یتاسلع

 يث دیسز ند ولت اینم اک و زرد نه

 و كس , او و روهرزد ًامآ و | عاهدیک

 ین دره 4 تسا یعدهو سرت لاشن دیدرت

 ی اهناگب ۳ و دوش | رغآ 1 تآ زا لی#

۱۳ 



 , دیه یح:دنک هقشاعم

 : 5 دذ میم مظ اضذیسجه ظ

 یدودحاتو ! امیشوریه  ؛ دعو بش

 لقاال اب گنچدح یابومایف ۷ لیروف»
 دروه رد , دنتس» يدا زن تاقالعخا دش

 اه رد یا هث اهب یفشع تاخساد « امیش و ی

 ؟ تسین ملیف گداژن تافالتخا هض هیام

 دد عوشضوعود نیا یلو :اآیچ س ج
 هک بر ید ثژ ادتخیفآ معرد زاعاک ملخف

 دندسه هک گید هی هتسباوو یکیته تاب یه

 هدنئاش ياهمليف یی هدصاشم

 ؛ ابیشوریه » عضو زا هک کرج یلیع

 نان تدش ایه  دوب هدش هسیهت

 نآ مدرک یعس مدوخ مليفرد نع و داد
 ه.د تست دره هتک مئاسرب اد یت وافتیب

 ام: دنعدیم ناشن یا گشج تشحو
 یا اتتن مينز ينافرج هک لاخنی» رد
 نشدن سک چوهیا و میت هتب ومدک اویداد

 هشیمشلش-مد رم . دشدب یتیمها هک دی ایمث

 تدیررو قشع و تدیباوخ ,تدروخ هب
 . دنهدمه همادا تاشدوخ

 شقن نیشچ تاب هه رطاخا | رج بس

 اب

 نامعخ اس اب ی وحش هبلآ یاهب اب و هرطاسخ

 دنک یم یزاب امش یاهملیف رد ار

 یه 4-2۸ ٩ دراو نی بت يیهارق گافلف

 هيافمایف هارد یئاعهب یظن امش هک دوش

 ون زا ناههیششیف قيقحت ید را تخاتع

۴ 

 , نی اهد رک تفشک

 ارچ مسرپیم مدوخ زا ابلاغ - ج
 نمک اهملیف رد لطشا زا یلتبشب هرعاخ

 هات ماک فک نیش لایق:
 : مشاس هتفرت ماهلا تماص یاهملیق زا

 تیسن گدول غیر هقاللع یاسحا ایم

 2 وسیع ات 1۳

 نآ ابسوصتم نم هچن[ . منکيمت اهن
 هفوفو» و «نادجو»عوضوم مراد راک ورس
 هیاضجنا رد لیخت زا گربوصت ؛ تسا

 .تسیئ هدنیآ و هتشاذد ید یکیکت و رع

 اهش یاهملیف ذا یضیب
 ار صاخشا تارکفت ام هک تسا نیا رد

۷ 

 یا و«توسورب : یاهملیف لثه «مینیبیم»
 یگ دن ز » زآ اش رب وصت + یگیذ ياکشهب

 یاهملیف رد . ميدت یم هدهاشع | ر٩یت ورد

 یضع هد کف تداد هناشت یاب لی اد قداس

 هتک ماتم ه ادناداشيم سوت اههلیت

 *.., هک دنک یم یکق فلا اه

 هی رفقا تدادتاشت هوااعم هاب _ ٍچب

 رت هن ایا رگ تغیقحو ین رث ومهد رپ ی ورنام رهق
1 

 تاد رک رگ تاباز تاتخوخابآ -

 5 دینادیم تونحوم»

 و لام» , هگورتسا» ,لفم ب جن

 رارق لس هد نیبار مدوخنم « وژنارف»
 . یژولک )موسیسادات اد رد راک نیم. :مظفیم

 نیابیسکادعم .ونجوه و ( رآ ون روهن راک



 ۳ طبارشاهن آ ما ون تم را لا ریخا هو وک

 ۴ سلام ظاحل زاهک دنددوآ 2 وی بد ار

 نکممار :امیشو ری لذم تیوب نیتخاس

۰ ۳ 

 یگسد انانادیک راک راک زا ای آ سا

 ٩ دیادتف رگ ریثات

 نت ات اه آ تب

 مامت» یاههنحص زا یضند هب نه -

 تدشب دست مدل یعرگف هایند تا رطاخ

 هلسخ بت 8 نیل یر هشمع روآداب

 نا اسمی لو هام
 دایب اروف اد مدآ مه « یلم هناشباتک د

 (؟نیک گر هشمع» ملیف رصق مان )« ود ان | نک »

 «زلو» یتقو مهلیلد نیمهب . دژادنایم
 : دما سپراپهب «همک احم» نتخاس یارب
 زا یی هنیمژ فارب اد یسدواءاگتسیا

 هاگس ۳ .د رگ 5 باضختنا ۳ یاههبلحس

 یت واقت دایر  یلم هز اشباتک هاب یسروآ

 یتح هک هوشیم هچوعمیتفو مدآ .درادن
 ست مایفزا ۱ اعا هنحص درداد دجع ربغ

 ]ین اتدشوک یغ؛نقتیغ تشادیع رگ د

 هدف و یضعپ لاح یه 9 هک رگید روج

 ی راتتنا

 سنگی ا اه ایت اورگراک ی اب

 ؟ دی رادیم تسودامش ۷ نیت سگ

 اصخش هک « نگنینچ » , هلب - چ
 .تخوهآ ًاضیچ یلیخنمب و شهتخ انهیخ

 هک یباتک یطاخب ,«سشیا رلراک ۸ نیدچمه

 هدش مامت تکنح

 نی ودتلوصا لتسا هتش ون نب ولت 5 راب رد

۷۳ 
 تع ایت

 0 دی راد

 يث اضهعاق رب درس هدنیآ گارب

 مس اب مژاسبیملیق مرادلایخ سس ۳

 نسنچمظ و ۷ مرادتعس ود عادت وا

 , متشادشیپ اهتدمزا ار شل ایخ هک یملیف

 مداد لایخ . * نوسکی دگر هیاها رجام»

 یاهدننت هیهن منیبب و ورب تدنل هببشما
 دشاب هششآ ددق لاع !ی رها هیهتب هک تسع

 , ۵ اب



 حدس مامت تلدح

 «هدشمامناذنج ۲ 9

 « هن دنا آ » ملیف نیرخآ
  یوسف 0

 را یرایس زا هک انچبه

 و هنر ۶ یاعرگ مر اصح

 لد جا ٩ سا رادروخر»

 كي رضاب توافعمی اعهنیمژ

۴ 
 لاس نم قشع امیهوریع)
 (لیرومد اپ نی رامردهتشذگ
 . د داد یا اهگرف

  :تیسینیآ هلایتتباد

 ( ناتنومویا ] « وگهید»

 «نیدان» اب یصع دوری
 ناعلپ رد ( وژوب ویون ژ)
 تاقزادب ی داد رد وا هن اخ

 ءب دنک یه

 طبار كلي « وگ هید»

 هک زا رف ی اهيئايث ایسا سا

 نآ ةلخاداب , یسراپ رد

 روبع گآ رب و : تساروشت
 ردپ هعاسن رذب زا.زرم زا

۱ 

 .دنت یم هدافتسا «نندآن»

 4 وک هب دا طب و رزدعف و

 دیرگنیا) «تایرام» اب
 نایاپ رد هک تسا (نیلوت
 رد زی وا تل اخدب یه

 . دوشیبه ارجاع نیا

 زور هس لوط رد هنلاتساد

 47 و نا ...دتفایمقافئا

 رکنآ زین ملیف نسیا رد
 تدربنپ دا : دوخ فورع»
 ادیئاتع و يناهز یاهدیق

 هوزاعب و . .تسا هتف رگ راکب

 یاحب وا + هلشسهنپ رتمهه

 شالف ) «هتشذگب تعجر»

 « هدنی اب عوچر » , (كب
 راک اد ( دداووت شالف)

 ۴ جت

 هو هید»هچن | هک تسنیا
 ابی و هثداحرش اب نایب
 و ساسحا ره « یرکف

 شرطاخب دومل ایفهک یک اردا

 هدرپ نپ « دیاتپیم هاد

 راکنیأ و : دوشیم سکعنع
 هات وک هک اع مطق شا هما

 ی داع ریسه لوط رد ین یک ان

 ::یما تاج

 «وک هید*:چن [ الومعم و
 اک زادسشم ۲ فنکیه رطف

 ًادعب هک تسیک اهنیچنامه
 یرادقع و دتفآیم قافتا

 بش اب هتسنآ وتسه یچد دن ۳۰

 هآ رز و تروصرد هک

 ..هدهآ يه ۵ و وا هک رگ د

 :دی و5 یه هه را ۶

 ی زتن اف هشیمه تالیخت

 یتح . تسین یلایخ و
 مالا یعون زا یا

 داددوخرب زیگن (تفگش

 یردایس دد هک : دوشیم

 نامش راریکیت دداوم

 هرمزودویداع تان ایرج

 < .. تسا

 هک تسا پیت رتنیاب
 3 نیت نی یی یلمع نق ل یخ



 كیاللصا *وک هد تیاش و

 هک ارس م ما قابل ای
 ایثد ود وا یارب هراومف
 : تا هاو قد وج و

 یایبد فرطکی زا

 اسد : یچراخ و یقیعح

 فرط زا و - |تهتسایس

 , ایند كلی روصت + یگید
 ,اهفدض و تافاعما + هدیآ

 . ودتیآ ددوخ رب امآ

 ؛ دوشیم عو رش هک یگنچ
 دو اب یمهدناخ هک یگنج و

 و یجی رد نیسم كاپ رد
 تروص دوخب دوخ :یلیمحت

 . تسا ریه

 نی هک تساجنیا زا

 تاوارف تاروصت « .مینيب

 لئاوارد هوک هید» ةیلوا و

 عقاو تروصب مک مک «ملیف
 قافنا و ۰ دنیایم رد
 . دنتفایم

 کا ید اپمییل یی نیاب

 كلی , امنیس رو راب نیل وا

 : تقمشحو درگ نیت هلعب ار

 .تسا هدهآ دوچوب

 . زاغآ بوش » ملیف

 نایاپتودب وبدوشیه غورش

 .تس یه مامتاب

 یقاب لاوئتس نیا
 وک هیچ 1 اب[ ةگ فث ایه

 «تآ وخ »اد دشدعا وخ قغوع

 اقا ریگس یامت ای ردآم رد

 باصتعا رابنیا ایا و

 ورب ور تیقفوم ةب یعومع
 ناب رام ایآ و ؟ دشدهاوخ
 6 وگ هد داد تسن | وتدعا وج

 . دوشقحلم
 سوت تاتسادوت هنر ٩

 نیاب " نریهاس » شملیق
 :دنه دین یساپ تالاوخس

 - ودنوف » كي رد ملیفو
 تاباب ینالوط « هنعت ]

 هنیظو ملیف ریز . هدسریه

 ماجنا اجنیمه ات ار دوخ

 وت دید قو میس وواو

 لدقب هکیس؟ نیشن اجدراب ود

 ات دوریم و هدش , هدیسر

 سام . دو فرط اب

 ِ دریگب

 نیس ۶ تایواه و

 تالیکشت دراو هرخالاب
 ۳ و هید 3 ات ء تسا هی

 ۹ یماد و رطخ زا ار

 هاگ ایراد دوجو شارپ

 یعاتعخاهطقن نیاو د هننک

۳ 

 هنر رپ «هتر نلآ :

 تدب :مایف دیفس و هایس

 : اد یزرو قشعو یناسنا

 وتو هبج و ند. ی ابی ند

 ٍِث لث اب ابنیه

 :«نیدان ایه وگ هید»
  هاتوک یرایقتع تب هک

 . تسارذک و , هنارتخد

 :« ناب راعا اب وک هیو»

 کف اهندم یا رد هک

 : یگیدکیب  یلبق دیک
 هاب ؛ یشطع تیم آ

 :هدیجس , هتخب هک زابقشع

 هند عخآ را و : شیت

 ., تسفا

 هن | ریخوف رابقشع تب

 ردو.دن ات زر هیزاقدع كایو

 باخت نی رت » انایمنیا
 .تسا هدف یک تروصاع

 هد * یزوبویونز ۶
 تب ب ۶ ییدان » شفت

 ایی ز رایسب و تاوج رتخد
 و , یسداپ نیا دان و
 شقن رد «نیل وتدد کتیا

 ایت مک نزاب «تایزاس»
 یحود وینامسج تاصخشم

 . عزا

 ؛ود نیآ لپ افهدد و
 هشیمع لغم «تاحنومویا >

 یه هی زاد تدسار و تاور

 ماش

 ملیف نبنخآ نیا
 زا گرایس « هنژ ناآد

 یوخ زر وا نا دادف رط

 نلتع اضا ..تسنا هدف ایت

 هتخپ و نیرتلماک نیا ام
 ككیس رد «هنر» ملیف نیرت
 .دود وا هاب

 خ - ب

۱۷ 



 اد یلیالد تساوخیه ماد البف ۵
 مایع فالاخرد دناهدش ثعاب هشیمه هک
 نا راس و یلک روطب مياهمليفهب عبجارت

 ۱ معل تیک :یم وصحت « سا اس ط هفیطا

 .يطدع محیضوت

 یتخمت نیه فرح امنیسذآ یحو ن

 هک مهدیه حیج رت .مدوخ یاهملیق دروم رد
 نیا .مشاب هدشاد رظب رد ار یه ودع ثب ام

 :یچاش امت هب تیس تسا مارشحاگادآ یعو

 و ناتساد یطاخب طقف دنن یوم تمهت هک

 رد .دوربم اینیس هی نآ هست هلدهف
 نتسناد یار یزورعا یچاشأمت مقاو
 تیوب وا هتناوخ تلوع هک همی آ

 هدری ثمکب اد نیا و درسخیم طیلپ
 .یزادرپ هصق هن دنادب دهاوخیه امخیس

 «یبکا بد فیطل نا راتس» درود رد

 ای وجه رخ فاز مامانم یکم لای
 هک مه رابکی دیاب نوچیل و مشاب هتسکش
 تاجآ هک ار یزاب اه هدع انا میش

 یءارج» و «نوچ# یزاسملیف دننکیه

 « منک تیاعر , دیوگب اد شهلیف نتخاس
 ناف . .تسا مزار همو لنج اند رک 8 اضآ

 نیا :مهديمار لاوئس نیل وا خساپ تهج
 .تسا لومعه ییغ یي؛انج ملیف تو ملیف

 ده راهش اذ رم و « تل ات یوت این آ



 یانچناتسادزا ع رلجت های ور ههأ رب یل و

 مطاوخ مسا ار یرگید كایسالک «یدژاررت
 ۱ درود

 یاهن اتسادنل وا زایکی هاشپید وا
 هک تسا يسک رصقم اجنیا تاج یئانج

 بدوا تسا ماهتا ضرعمرد همه زا رتمک

 درقاهنت هل وثمب ار دوخ یدژارت لوارد

 نارودنایچ اش امتدب اش.درآ دنپیم هن اگیف

 نور رتاثنزا داقتعا نیااب لک وفوس
 هنتسا تشول س یلصا رصقم هک دنعف ریه

 یارب یناسآ حیضوت نینچیل و پیدرا
 تدوا واتنیب یفاکعزورمآ یچاغامت
 ابن رقتارشدوخ هک یدح نامه رد طقف ار

 :دنک هل ربت .تسایضاح :دنادس مهتم

 ذا تیحصنع ملیف ددبیت رت نیمهب

 یل وتسه هنانآضورفم نیمهتموناک د رم
 و یعقاو نیموتم اهنآ هک تسیئ مولعم
 اشعم نیا زد . دنشاب یعقاو اين ابرق

 ماهدیت (۱) «یتسدوا» هب هک یاهراشا

 0 ار فوبت فو ره اه ۱ یک دال : و !ردن اس الفم.هدوب لایم تلوهس رطاخب
 ایآ دنییب دوخ زا دوشیم روبچم هکلپ ری ی سر یلیارش تهچ
 یحانک تهجب ینیددالیج و تسا یتکسلا اسب

 هو ندوب هدا ون اخ ونک زا جراخ تسعف وه

 ٩ تهابشاجنیایلو,ددادتهایه (۲) تنیوا
 تسا تل ادعیه اب وجا ردن اسآرعاظتساعرهاظ

 رد اهشقذ نیا یل و . مهتعینید رالیجو
 1 دشاسف سن اما دث ] وجیع مقا و

 یاهژانوسرپهمه یمقاو تغص « تدوبماهبا
 ۳ زدن اش ات وش ورد آ نجف سا ملیف

 یبسل وقمم ای وت نبج ام اه يب وا

 فداصم یئایئد اب سکعل اب یلو,دبلطیم

 فو و اهداضت نی رتقیمع هک دوشیمه

 هو

 را ته هان عادت ی هدشعق | و
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 ؛ تسا مک اح الآ یم اعادوس نی رت رینیات

 نادجو هسب تیصخش نیرتکیدزن نیا
 او تسرد دو دد وند هک تتنسا یچاشامت

 یاربیلوقمهیجوت دناوتیمنهکنیا لیلد
 میقتسه ریثأت تحت الامتحا .دب ایپعیاقو
 دداع اهنتهن هک دوشیم راداو «تای رج



 كي ۰ یناجكيءاردناسكي اهدوخ دوجو
 ؟ تسیث ناهنپ ینیدزالیج

 هک یئانج تاتساد یعوت هصالخ

 نایاب رد و نور ادتبارد نآ نیچهمه

 ابیصخش راب ره هکنانچمه . تسا كي رات
 کر ب کز یچ هکسیآ زیهآ تعاجش تانیعطا

 شواک لکشم راعد : تق ابدهآ وخن ندیدهق

 با رطضایامعم دود زاد ییمدوخ نورد

 دی ایم داتفرگ «دربت» روآ

 یادمدقم بیت یتنیدو منکيه تامک
 دشتعه و عاهدرک هداهآ مای یءارج» ی

 بوخیاههةب رطزا هک - و رهآ مدت ما هدش

 و نآ لئاس و رصاعع عامتجا هدهاشم

 یارب فراعتع ریغ و شب ریباعت نتخای

 ید ونعع لاوص اردهک تسیا مش ییکسو :نآ

 یلیاسوبهک ؛ عامتجانیا یاهتیسخش زا

 ینیع ین ةطقن زا هدناهدمآ مهديک

 . دوش هعل اطع
 راک نا دنمق اس بجعت دد نم نیا رب ًامع

 زادع | رچ دناهدسرب دوخزا هک مدوخ

 وو-ت ود لثم ءیخیدات لاوراب یث اهملیف
 یتاساسحا یعوضوم :تکماپ زوب ون دا رف

 اد (۳) لییشر مک داثآ هیبش ًابیرقت
 . متسیف تكيرش : مدوب هدرت باختنا

 فوم ماهشقن رد روش هک تسئج| تای رج

 زایی: «ریت ابد فیطل تا راتس» موش

 راثآ هب دننکیمار شرکف زورماهک هچنآ
 کال ابندو تشاددها وختهابش نمهتشذگ

 تسیپ زا شیب هک ییلاطم یارب دوبدهاوخ
 ینزا طقف نمیلیف . متوکیم تسا لا
 یاهدروخیب * لاتم و ناعژیبسا تدحو

 یاهامن و : نیهآ هقلاپم رایسب یشیامن
 و« ریاع» یمیدق یاهلییشیمک اب ناوارف

 ًاعامت هک + دراد تهایش «كیپوپول»

 نا یخ و فو طعم دیس ما اقا
 .وآیقلاخاباذع فوطمس.تساهدشا ردئ اس
 ۳ ون آ هفت رد هک هی نجبلامه یور

 یگأتف ار اّمیل اس سن رب ای وک ور : ایدیل

 :صق دیسلجمزا یگید یاجرف او . هدرک

۳۰ 

 و یلخاد ترچاسهم دیدپ ؛ درب هنحص
 هدافتسا ء هنادور نان .تدروآ تسسدد

 هب طوب یه یمیدق لضعم اجنیارد ماهدرگ
 ا رعلوس تساهدرت ميرحت (۴) یرورتا
 ارت نیگامخ» .تسایلعاک لاخم نا یارب

 هن ان ر تیصخشتب «هامعم؛دوهب داف

 یساسا «یخی ران» لماوخهمه اینا

 دت زاد تل اخدیم خانی داجیآروهک تنیس

 (لیبقاتا ,ینایناوو :لما رغ نون
 تاضرمدع , تقیشحو تلادعفب جایتحا

 یث وشان زنا رجب / | رخت اسیس اس ا و یسیچ

 ردهک ) شیک داوناخ مارد هرخالایو ء وا

 مدرگ رک الا رد هست یلاف دیصخش

 نیت ات تگ اردناس نادجو (تسا کا رتشم

 ييچ دد (یردپ هناخب تشگ زاب) «هعفاو»
 : ددفایم تقیقح گودیتسج لتشم مجو

 اردن اسهک هچتآ اب ًاقیمع هک یعقیقح
 تشادنپ یه هجرسد | و ی تاب اد و

 یصحش دک گل ان درو یتقیاح ,دراد توافت

 لات :دآ لماک هارد هبوک ره تیاشوا نوچ
 : دلش دا وین

 وا نایناب رقو ارشناس بیت یت نیا

 عامنجا بوچ راهچ رد (وا نادالاج ای)

 ایو دنبابیم دوخ یارب یئاج ,رصاعم
 تسیپ اهن آ گارب یلاجرگیید هک دنمهفیم
 دینی تمک تاشدوخ کدزارت قیرطزاو

 یانععو تامدوخیخ دات میضو تیعقاوات

 متشاد هزاسجا فا ميمهفد رتهب ۳

 ناب مادفرح یاددبا رد هک ار یاهیاع

 زورمامتفگیم :مریگب رسزا مدوب دنمقالع
 هد عحار هک یامنیسهب هشي»» زا شیب

 میفع# لاع .تنسا تر وص یسدآ تاب ادب

 نسا هیئات «ریکا بد فیطل ناث راتس»

 ه عاتشتسا تین تسا توزفاژور هفالع

 .ملیف نتحاس یهارچ» خساپ مهنیا
 دنچ ت.ا رتهب همدقم نیا ةمتاخ يارب

 ًاعیراک هزیر زا یت اشالاطا و بل اج هتک

 دروم رد مهدی رارق هدنناوخ رایتخارد
 «ملیفهب عوضومل لیدبتینعی ندرک هیهت

 تن



 نلگش» داش نیک ابد بفیطا ناث راتس

 نمض هتیروطن امه هدوب نم ملیف نیرت
 ( ۵ لد رت هظحاامد وشمناتساد یتمهعل اطف

 کرادرب ملیفنمض نامهرد اهزیچ یلیخ
 یشان افشا زا هلسع . .تسا هدرک ریمغت

 هدش معارف ژورب ذور ملیف داوم هک هدش
 دوخ مه یتهجزا هک ميوگب دیاب .تسا
 یسارگشیاصق طیدم هاشلودرد تماق
 ینادرت راک اهنآ رد ار اههنمسرگک | هک
 تدم یط دد تیئاه مار تفرشرپ مد رگ

 نتخانش یگید تهچ زا و یرادربملیف
 دد تاشاهيضع» هل تاگشیپ رنع یی رشت

 دین « دندش باضعنا تالظحل نیرخآ

 .دناهدوب میهس دزومنیآ
 ایدزاک امئاد لوا یشقن یاب

 ۰ متشاد رظن رد ار د] ابی و راک

 یساتساتم و سق | ردت اس تیسحس نیت

 اهنتهن مهنآ.دوب هدش هتشوتوا تاصعختشم
 زومیع گیرهاظ یگداس هک هچن آ یورذا
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 هکیلب : دراد لات د وخ زد شب رنع نیا

 وا (هرهچ صوصخبو) مادنا یورذا یتح
 ییوصت هیمشمیتشاد هک یک رادهرد انب هک

 . تسا یرورتا نان

 تسود هب ددام یشقن تداد یارب

 دسب ینید رایج یشقن و لبیرام مزیزع

 ندرت ادیپ . دماینشیپ یلاکشا مغ یچیر
 لروسنا ژابعقومت ات .دوب رت لکشم ین اج
 روبجم دش باعا یتق و.عدوب هدرگن راک

 هستن ردومسانش ارد وآ ممت یمس مدش

 باختن | مشی رف ًایب زورب ورا رین اجتیصخش
 هنگ آدم ملیف زالیف زورهک کد رک لکی ام
 روت اوج ارجاع ؛ ذوب و آ ۳ اتخا

 دف[ شیپ دام بامظ مع ای . شود

 شا هدیچیپ شاپ رفآ نیا منکیيه نکنف یلو

 . تسین یق افت هجوچیهب
 هک دوب ملیف دوخ تعیبط رد دیاش

 لوقب و دم ایم دیدپ دهجو دچ اب یتسیاب
 : گرآوشدب 4 یشب اه تیصدش
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 دوبن کشم نادنچ مه مسا دوخ

 الارح و دمآ دوجوم هن وتج ماهتفگ البق

 زا ردقوشوخ رایسب هک درک مهاوخ هفاضا
 هتف ریدذپ مه جراخ یاهروشک رد هکنیا
 لکگشمدایسب لوا شلتفلت هچرگ + هدش
 : تم اد

 نودب زاسلیف كي ؛ نیمه یگیدو
 شملیفهب مجاردناوتیم هچ اعداو بصعت
 ؛ دیوگب

 قشاعشیناوجلوازا هک راوئر ناژ
 دیوگب تشاذ تداع دود یزاس ایه ربع

 هجو هبنج نیا را امنیس و كيمارس هک

 دز |ادیههشیمهرثآ هدن زاس , دن راد گل رتش

 رود ردار راک یتق ویل ودنگی دعاوخیم هچ

 امقا وای آدنادیمن یتسردم زث ره تشاذت

 و تساوخیم هک دش دهاوخ یزیج تامع

 دعا وخت و افتم مظات آه نچ نیرتکچوک اب

 ْ + دود
 از ۶ ربا فیطل ناث راتس ه نه

 شفت شراب ماهتشاذت هروک رد دیده یتدم

 مسلیف نایاج زا دعب و دوب ین الوط رثا
 نیودتزژا لبق مه ینالوط ینامز یرادرب
 زا یتبرطضخ سکشچیه دونک | .تشذگ

 هوا ٩ نیا اب آ دن اب ات تسیف يه

 تحخپ كجا وخ ه زاد اب مولعم ۶ حاورآ

 منارمع همعزا مالک متخ یاب و . هنای

 یو ی ۱ افق هایت ناز کم کت
 وهدننک نیودت ؛ طایخ :تانیت زن یدصحم

 ةمه و ( ملیف سیو ناتساد صوصخب
 هیت ریتم - دادرب ملیف ) * اهراکهزات »

 (یواد رب اد :جول ويسع تن ایفا نطا
 هداس هب و تخسو هدیچیپ ملیف نیا رثا

 «دمآ دوجوبنکمم هجو نیرتمارآ ونییت
 متاث | تویدمآ رفم»

 شف رد رهچونم : همج رت
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 یدژا رل هس خومجع |[:۵۳عوا|و - ۱
 نام رهق :تسدوا یاها رجام فراب هد لبشآ رث ا

 رتسشع تبیلا و نوندءاگ آ رس نا وی یریاطاسا

 تیلک دوخ مدام. رتکلا ش رضا وختاهک اب

 .تشک ,ردپ نوخ ماقعت اب ار رتتسنم

 داد بی رف ادرتسنمتبلک عواووو -۲
 تشک تس روا تسلد و تشل ار نودعم اک 7 وا رضوش

 یار

 قزاسيلیف اسسوم ج۲5 جاوا ۲

 و هاشیب رنش 8واواوع۵ ری ال تل هک ین اعا ۲

 دد و دمآدوجو يشي رطا راأات نادرت رک
 یبلارآ تقیقح ثاب یوس ناعل [یاهنیس تبادل

 کاپ وب ول هکدش ثعاب ودش عقاو رث وم,رآ ینغ
 كامکی ین امل نا اد رگ راک ون دوم و ایم ۷
 ۷۵۴۱ یوم مایا یسبوت ناتساد رياد لداک
 تلس بش ] ی دوابل دوج ون | ددوخ یبس سا ات [

 (نادرمرفن رخآ-رتسولیس
 ایل اعی | ددیلءف ناکس وا هیحان 8۱۳و -۴

 ۰ هیحات نآ ناذگ اسو

 نتسبرل تسا یاهمدقب بلطم نیا س

 ناتساذ ثدش پا

 » و ریل ا

 بو فیاعل نات راتس »
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 نبرد وا هکست | نط اعم هن اهنف + تا

 رث امنیسوس و لاتسا د :قفحم» یعاشلاح

 یورامتیس هک وا هک رطاشن [:هکتلبتسا
 هب جت ار یگرگید فا ابتخ تجددفا هدروآ

 عا رتخا ۳ ایبیس شملیف ۳ ار ۳

 زا شیب هعزیچ بیترت نیاب و دنک یم
 یئنعب :دهدیع هنارا ار فل هم تب یانغ

 كيزا رتعرن و یتقیقد یعاقم ابیئیس هو

 ةبحاصم . دشخبیم نایب هلیسو و نابز
 وددانرب و ( یلوموت یبول - ناژ) نم
 نای رج ردینیل وژاپولوت اپ ریپ اب یچول وئ رب
 «ورآزپ» رد؛ون یامنیس»هراونشچنیا وا
 امنیس یه گذقف ینیل وژاو .تفرگ ماجنا

 نفارب اب «هنارعاش یامدیسا ماند هتشون

 هزاب رداملاوس نیلوا رگ ا تسین یبجعت
 هیروآ لهفافدیس زا وا :هتهتفاب یمیشعت

 اعامنیس اپ كيسالک یامنیس هب اینآ و
 تمسق یعش یاهذیس اب ون یامنیسو رشت

 .تسا هدیگ
 هناونمیار یتیل وای اه رارقتیا زا

 .میسانش ی ًامنیس رظن بحاصتاپ
 اف

 هک گیریم ص یا وموت ین ول نا

 دد «رشن ناب ز» و « رعش تاب ز» نیپ امش
 دا رف یساسا هچ رب دیاهفش لئاق اهنیس

 ؟د راد

 نم یتقو ینیل وزاپ ول وئاپ ریپ
 مایع یمن ینعتابز برف تایو_ژا
 ؛موشیمن لثاق اهن آ نیب یزیامت هنوگچیه
 یساغنش تابز یدنب میسمت تب طقف نیا

 :یسانشنابز شور تای نورد رو . تسا

 رشن هنابز كي و هنوگ رعش نابزژ تاپ
 دوجوب تأیبدارد اه . داد دوجو هنوک

 یضعی هث مينيبیم «میلثاف یکیکش نینچ

 و رییفت یاهداپ اب هبفاق لعم نوشزا
 ار یمش تابژ تاناعما یروتسد تاللبدبع

 یششتاب رک تسا نشور . تطدیع لک

 رایس دوی تاناتما و ییق ةویش اد

 دد : دایی می وتحه ادا د تا یی

 هک رشت تاسمزوک رعش الا زدوج وب مه امذیس

 - مد وش لئاف

 ژرعهت دیمک یمن روصت اما ول.

 دشابصخشریغ امنیس دد لای ود نیا

 تایبدا فالاخ رب هک دعریع رظنب اریژ
 فآرب صاخ یينف تاصخشم امنیس رد

 ؟د رادن دوجو ین و یش زیمت
 نیمت كاش نودب ؛ ارچ -ینیل واز

 تسالکشهرایس امنیس دد ثایذ ود نیا
 ميلاديمت ینش ورم رزومه اه هل یرایعم رد

 اس الف , تشیچ ابیمتیص تایژ الوضا

 یکتساو و ابا هفت ا زا ما یبتختسم

 .دزاد دوجو مالاک و ریوصت نیب یمیقتسم



 1 یل وععم ابر ۳1 1 جین آ میت ادیمت اى

 امنیس ردشا خاعم ؛ شدیم اشنعم «هماک +

 دوشم فذاطا یواصت زا یاهع ویجعدج

 . هنحص « اب

 زیمآ دارسا زونه امنیس ناب سپ
 مواد دعا یه لات هاب اما ؛ رقشا
 یب یجتتروصی لقا الدناوتیم زیمتنیا هک
 .دیآ دوجوب

 یلمع قیرطب ار راکنیا نم دوخ
 هضرتعمكيتاونعب ومآ هدادماجنا یب رجت و
 رعش هنابز : ميوگيم قیقد فیرعت هن و
 دوجو هک تسا یئابز نانچنآ ابلیس رد

 هک ًانچمهد وشیم ناسحا نآ راد نعا دود

 هاص اف اد اس | ما ی امعمت یعش رد

 ناهوخاس وع از تاملک هک روتسدلما وع

 هک آ لاح . دنک یم ساسحانا هنارعاش

 سح نیدود دوجو ؛ شن فامنیس رد
 تایب و شراکن بولسا و شالت یثعی دوشیمن
 نآ ردفل مروضح و تسینسوسحم نآ رد
 لیاق فشرعت نیارفا . دیریمن روهظب

 هناوخیم دج هجات هک دید دیاب شاد لویق

 رد نمش دلوصا ایأو تفش رعش اهنیرد

1  # 
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 هل اسم نیاو ؟ نیخای تسا ام امدیس

 . تسا حوعفم نانچمه
 لا رسجا تاجر ب گل هل من

 لایعتسا یرابعم هجرد هک درک عیطار

 لماوعاب * هنایعاش نابذ » تي لامعا اب

 لئاسوو ایفده :تعیبطاب امنیسرد هک یعش
 را رق لدع دروه نیچره زا شیپ هک امنیس
 دنتسشدن ایایک مقاوطلا رشرد و كث ریگیه

 تاب لااخزا ابآ . دنک یه ادیپ شقانت
 دن اوتیم امنیس 5 تسیث *گرگن هامنیس»

 یانعمو نایبكي ینپ نگیاجو دوجویعادم
 ٩ دشاب هنا رعاش

 لاوتن نیا منادینن - ینیاوزاپ
 ین ایل اععا تای هف یعهجرد دیاب ارامش

 کابل اتیا كپ ٩ منت یفلع هدایم رطم
 تاب زكي «هنارعاش نابز» , دیوگیمنمب
 ال بک اب شعار یا د تسسیف غیب

 ان ک تییجط تاب تایر دنادهچب زا ی
 یئارگ تیعیطتاي «اهشیست امت اس رد .تسا

 هک تسا یتقیقحنیآ . دراد دوجو هک ربچ

 : مرا دیمرب لنگ دره گن نا رتسیاو
 یگندو ماهتشادرد ملیف هرهج نآ زا طقف
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 یینیل وزاپ

 هدنس ون تاب هک مينت روصت لا . جیغ

 اد یجوا وتیب یاقآ نیا ةرسهچ دعا وخپ
 ار یددعع تاحفج 8 و فدک ی ودصت

 نیاابو ! دحد صاصتخا راکنیاب ناوتیم
 هرهج تسفاو و تعینط دنا وتیمژ لا

 دعا وا ف وه دز اسمسدچف ایت نلدم اروا

 تاو وا عاع وتو ایا باران کج
 امنیس هرات ام دناوتیمن : دنک می رشت ار
 دهد ماستا ]ار گرا و دشاب | رگ تعیساط

 فعدیه ماسنا ری وصت ثاباب طقف امنیس 5

 دهی بحاص امنیس هک تسا نشور سپ
 : رتسا 6. نگیش 9. بی یفییط هک نسیم

 سا یسا و ت یچ ول وت رب ودران رب

 یئابذ یتامئیس تابز هک یئوگیع نئچمش

 , تسا گز اجیم صوت

 . هاب - ینیل هذاپ
 نیا ؛ لاح نیا رد - یچوآ و رب

 مب رشت : یثیش تكياب هرهچ تلب جی رشت
 اب ندا دا اوت يه دن ایا رک تعیماع

 یزيچ طقفای دشاب هتشاد یزاجم نادیم

 ؟ یئیشتاب و هرهچ اككي زچ تسین
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 فعاشم لمعكو اجنیا  ینیل فراب

 . دراد دوجو (بواطم لامک یلمع یل و)
 یضرفاینکمم نابزتای نتخاسلوا لمع
 یعامتجارد .ریواصت تبکب تسا یسایقو
 ..تسا ری واصت هیاپ رب طقف شطابترا هک
 [ باز نم اهر .تسا سساتق رو ی فک
 یتادوصت وراعف | هک مياهدرک تداعاعژورما

 اد. یساع هفاخ یی ةننو ساق
 لاوحا نیا همهاییریوصت رکفت كيدوجو
 . تسیف گلاددا لب اق ییغ

 باما هناوتیم مو سا یقه ربغ ههأشد رد

 هنو ی رصب تااللع شور كي تدرب راکب
 اراد یکیکیاب طابترا یارب ار ینابژ
 رث امنیس لوا لمع بیترت نیاب . دوب
 یتعع تل تاج هلد رگ عا رتخا و نتخاس

 هک تیعقاو ذا تسا یشرف و یساسق

 5٩ تشابن أ چو

 چیه بیم هاو رب ید وصت ار ات نیم

 تامکب هک اهنآ یارب یصاخ ینعم تل
 .دننکیم را رقیب طابت را رگیدکی ات رب واصت

 یسخش رب واصتعاتخآ یث امنیس مود لمع
 دوخیصعش مالک و ءدوخیصخشلام ز دوخ

 .وا هنارعاش ناب زی :دشاییع

 :لاحنیع رداما .عوضومنیا مغریلع
 نانجدعهک امتیس خیهآ را رسا تا اعع رظن

 هچرت «نآ تاضقانتهب رظن و تسا رادیاپ
 : تسایئارگ دامتهبنج نآ یاراد امنیس

 یئارت تعیبط ذره دنبیاپ مه هشيمه اما

 هدوب نینچمه لاسحباست و تسا شیوخ
 اتنسا

 تشپ ذرسم نیارتا - یچوا وت رب
 سپ هک دمریمل ترظنب دوش هدشاذگ یض

 ,قلطعحی رشت و فیصوتكيهب امنیس نآ زا
 لدیم ایهآ .یسیو است قلم بت هاب
 او وشیف

 هاأسم نیااعا . ارچ ع ينيل فرا

 یعتاصخو تاناتمادب دوشیع طود یه اللبق

 . ی امتیم یعهذ ییواصت و اههراعتسا

 یملیفچيه لاحب ات هک منکیمن دوصت نم



 هتشاذگ یئارت تعیبط زرف دا شاد اف اوت

 ایا نییتهن !ارعاش یتح دشاب

 < نوسرب د یاهملیف » یچول ول رب
 3 ز وطنیم ظ ما

 یتس ؛ توسورپ يتخد ینیل وراپ
 .. نیلپاچ

 لغمل |یفهعسیاةراب رد- ی ج ول وت رب

 «اتس )اد سس اشللعم رک ام رادوت

 اس دات | یک رک امنیسدچ؟ 5  وگیمدج تسا

 اعرظن رددک اهن  مروظنم؟هچیآیب و ین ادیم
 ثاخمیس انشیعبوخ بلوچ دن اهدش تكایسااک
 شست رفیق تسسیک مین ادیمتاشد اتسا و

 ؟ تسسیچ لا واضتفو تسیچ

 دز ولتهمسیسیمس لا ینیل فا

 نیأدب ۳ ۰ د و سه ولت ۵ نیش ٌ هیق وقت | ین «َت "اخر

 گاه سیف سم یقالتخ اد هل اتم

 9 دراد ۵ و و ال اتیا ۴ هد ارق

 هرود .اتلی هسنایق اگه رف تشاع هعشا و
 6 هدب دود وخبا رز أ دات روز دادم ] تامسلات وشق

 نآ زا یئارگ یاسح | روم ز اتذب جک«
 اِ اب ۱ اف و اموزک ل وی مخت

 متد  وقا و نو مسوسینعالات نقل انک

 ییاضر نآ مد

 یيضع» با رد یسراف ناب زر را هنافسأاتم ]

 یاههمجرت یسانشپس تاحالطسا نیا تا
 تاسماک تلیس وجف م ذ زا كف دوجو یلب

 یسمد مسیم رز وقن وک 0 تسا فور عم 8

۱ 

 سا هتفایمت

 یتخاومتب وی دا : دید ۱۳ موش زاگرس

 رهمو یمیدقو هدش نییعت هویشمسیمداک آ و
 زا تیبا ۳# تط# ۳۹ فرط زا هد رز و

 : ایاتیا هگنهرف + فرطنی اب هدنوفترق
 و یتاتسرهش ثتنعرف تای

 ی

 1 مسيهذاق | 0 لاک بمت رت نیاب .تسا

 هدش یتل ایا

 رد ی ًاعس ریهش اشک ی سق و مسهروقت و

 اعتبا 1 دل اهیش ندهت لدء اق ربغ ای اعیا

 رو السدساق ایل اما گنه رف یلصا ط واعخ

 تال سد ۵ میل یت وین وتنا راث] رد تلف نیفهد

 چمن سمه تایسم لاک دیدادآرایئدوآ دلش رو شید

 راک رد اما . اع مث یضان یب و یبابیژ اباخم

۳۷ 

 . دوشیمن هدید مسیسیمالک نیا دادوک
 تای ترظنب نیا - یچول وت رب

 ؛ تسیف دیردج مسیسیسا)
 .هنآ تهجنی رت ییسورد - ینیل هاب

 اب هعبلارادود راک - یچول ول رب
 اما موس نیقارع توت وقت | سیب
 . هزاتهث وب كر ات ار شور نیاثد اش

 زاهک دشاب مسیسسالاد هرات نوک تای راکتیا

 ؟ تسا رادوت نوح نآ

 دایسب یملیف «ریقحت» ملیف نمررظذپ
 هد وب ههایتواک

 هک یطاش وت دیاش - یتیل هراز
 یئأعء ولج وآ 0 یرادیمتسودا ر رادوخ

 :د یتیفیم تلچوک و هرز دییاسا زا

 زایرک تسا يملیف ۸ ریقحت نفر ظنب

 :تسا هدرک تسرد مفخو ریقحتاب ًابیرقت
 مایف نیأرد

 یوشم هالوعا سن بک  یکبش

 رزق جانم هاب ن تقلید
 اهنتدن هک دیعفگ + هتارعاش یامهیس اس

 تهرح تذل و لب امت نا ییثا

 نویسم بفلوسو نبرود روضح تآ رد

 زی واتسد ا نکزتیاتشا ودنیا کتب :تسا

 لیکشتار
 یر یضعب زایراثآ هک دنهدبه

 یعود ملیف , ملیف تیر دهسک : دیامنیم
 هو ناب نج ی وا لا زاشعو تازاومب

 گأ راه هامور امامت ۱ ای رای آ درود رد

 شیما و ال و یه ۳ رنآ یناتساد

 ردار ملیف ودو تسا هینجود هعیصخ نیا
 ؟رابدد یدتسملیف یلوا . دداد دوخ

 مردم وج کا اهناسنا هد رخا دوجو مضو

 هب هیانت یعون یلوا هیشاح رد یهود و
 ۱ . تسا .تیصیسم

 ملیف وخ نیا تابوقب.- یفیل فرتاب

 رود تتملعف تاع ًاقیقد ود اما د راد قوج و

 یهعج ۰ تنهدیم لیئشت  رملیف تای قمع

 گرگ راک تودام تاقط زا ۳ تگ و

 یلآونیب وین د یروآداب هلصافالب ؛ تسا

 . دی آی ملمعیمه «هراچیب نایحیس» نیا
 یگنات ودلصا نیانمرظنب وسکی زا



 یینیل وژاب

 : تسا متعه , یعقاو نئآره یاب

 یا ایل اتب | هلی ول ورعاشا دن اد اله

 تسا هتشونک یمش !هدراهج وهدنیس هن رق

 جراخرد تسا اک شم د یعشلاحنع رد 5

 و یهلا کد نکسعف ریش ۰ دوخ زا

 ثث | وب هتش ه3 رس هدن انجنآ

 یانیمرب و گرگید هنیمد دد هنآ تئارق

 . تسا یت وافدم شزرا

 :تسا یکی هشیمه ناتساد ًاعومجیم

 ۱و شیوخ.نلا یدتهشه اب یاهدتس زا

 ملیف نسیا .دروأایم دوجوب دوخ مش ریلع
 نتخاس تارج فلوم هک تسا یملیف مود
 شارینتوچ هتخاسنارن آ اب ,هتشادن اینآ

 دانوچیتحام .هدوب عونممای نکممریغ
 نیب هطباد و امثیس طئارشو تیعقوه رظن
 هدوج كاردا لباق ریغ نارگ اشاهتو ملیف

 و یمخش لوا تروصب یملیف نینچ هک

 دوش *خاس ای شتسه

 زیواتسد كي نتفررگ تیراعب فل وه
 یه ميقتسهعريغ داذآ راتفک | یثآ نم هک
 ۳ زا وا ها ییدعد .درادژ ای :مهات

 ۳ اب

 یشیوخ تامرهفین اور بلاغ لماوعو حور
 دوخ دیدی واز یآرب یزیواتسد ,ملیفرد
 مه ی اهیلیف اما . دنده تسرد اینوزا

 لوا ات ر و سد ًامیقتبم ۳ دن داد د وج و

 و دناهدش هدخاس هل و ملتصف و صحش

 دوج و « میقتسه رس داژآ راد است آ رد

 نلاسه ریه لزاخ زا ۳ اند فل ومو درادت

 صخشلوا اب ارزیچ همعو دنیبیما شیاه
 :اد یشوک دوک تاعسا دال .دنکبم بلد یعت

 ساق و تن ح رطع لاغس رها تل ]را

 نیا هنارت اشامت و اههدننک هیهت ی

 هک دن اهدوک دوخ زا دن اب یطضم | لاوس

 و تانامرهق هک , دیدج یامنیس نیا ابآ

 بن دیاجت#

 یاب یل اهزب واتسد ۳ گیج آ عوضوم

 : دنتسیف فلوم تییع ميقتسعريغ انایج

 ؟دبیمن نین ژااد امنمس «یشیامن» هبنچ

 ینعم تقوچیه نم -ینیل وژاپ
 اهآ ... ماهدیمهفت یتسردب ار ءشیامن»

 هینج :عاهدید هک یئاهملیف رد مکسیهیگنف

 ار یتیعقاو فلوم هک یرایعمرد یشیابن

 مون تب زا اتجیتن شمایفو دن ای امنیم

 وجوشیب و مل :تساراددوخ رب یلارث عقاو
 اماک گز اسملسف ۳ 4۳ گم ,تسا هیگاو

 تروصنیارد هک میشابورب ور *اگ آ دوخات

 .د رک دصا وخ مدونهآ ز نیق یشن امت هلی یج

 ی زیچنینچ لاحات هک منتبمث تامک اما

 .دشاب هدمآ وجود

 ِ تنسا یمتحزجاا - گل. لء.

 ونایامنیس یگسناک ود نیا هک تسننا هلآ

 كيسالک لکشزا ناتساد تعیبط یییغتهب
 یگتوگناستساد دعاوق و نوشیم جم انآ

 یفیصوت زرط یارب هاوخ:دزیریممهب ار
 . نآفذعیا رب الوصا هاوخ و هزات

 «هنا رعاشیامنیس# رد ینپل و زاب

 بن اجبتاتساد « بانتجا لب اق ریغک زی طب
 هد تسا نشود . دودیم شیپ هکدوب ان

 پئاجب فلوم هنارصاش یاسمنیس رد
 هسن و یئامنیس راعشا : یعش ندورس



 دوشیه لیامتم یساامنیس یاعهناتساد

 دیآیهشیپ یعشیب ایذرا هلئسم اجنیا رد
 : هنا اش یامنیس » . كبس و لتشرمش
 تسا یئامهصق فیصوت شنی رخآ :فده

 هایشا زا شیپ ؛ یلصا لماع نآ رد هت

 . تسا تایی كس , ثتداوح و

 ۳1 رعاشلاح نیش رد اسمش بس 2ل.ل.ر

 نیا اب قبطنم امشیاهملیف ؛ دبرگ امذیس

 ؟ تسه هنارخاش يامنیس یا فد رعت

 نیابدیاش نمعاهملیف - ینیل وذاپ
 لقاال اب , دنغاب هتشادن قلعت نایرج
 ملیف طقف یی + افذج هتلب اهامت هت

 اعاع» , ۰ و9 انوو» اما,« یتعلیجت »

 بیک یت اب * یو ۳100ابایو» و« امور
 بیل یسد ینعب : دناءدش هتخاس تایسالک

 یافت فی زا 1 تامک رد ات نلپ اج زا

 یاراد  لیجئا » لیاقم رد

 نایمددشتبحص هک تسایصت اصخ یاهرار
  ریارد اث

 هنارعاش یاسهیس هد [-# نچ ارث آ و وف

 لب دود تایر تآ بلد ۰ دعدیه هال وب

 تاوارف « موز» ؛ تسأا سوسحم حوضوب
 یصوصخم یسدخ موز ) تسا هعفر راتب

 یرودهلصاف هک ییغتهیب وئاک هلصافاب تسا

 و دروآسیم ولجب عیرس تک رحكي اب ار
 يه راکب كي د زن ید رگشاب )کز یچسکمل اپ
 هراب رد رکشفت ماگنه صوصخی . دادوک
 ما عناد روم یکفهک دود ؛یتعلیجت ملیف

 تمها ردقنیا هک «ميقحسم یغودازآ راعفک »

 لیجتا .درک دوطخ منعذب ملتاق نآیارب

 یمن :درکسیه ترطم اد هلئسم نیا میایب
 كاسالک تاعساد اب .تننام انلآ یجساوت

 - هب نموم یمدآ نم نوچ ملک فی رعت
 متسا وخیه گی دفرط ژا . متسیل تیغولا
 منک ملیف اد « یتم تیاوسب لیجنا »

 اد یسپ یسیغع تاستساد ییستعب

 ار یئاتساد تسیابیف . مناعت وک زاب از

 نیاسپ . متشادن داقتعا نایک متفگیم

 نیسچ . متفگیعاد تاتساددک مدودن نم

 « يشاد هتسا وخ اقیقد هکن آ نودب ۵5 دود

 میت امنیسلوئف همهنتخاسلوک یگ د بن اجب
 لیجن |مناوتب هکن | یاربالوچ مدش هدن اشک

 نموستایحور ردتسیابیه منک فی رعت ار
 ریغدازآ راتفک » اچنیا . مدرگیم لولح

 دوخ دیدزا وسکیزا هدمآ شیپ « میقتسم
 كيديدزآ رگید یوسزا و هدش وک ژاپ نم
 ۰ نموم

 ها دیالتهتا نا بل بال ژ

 تلعب دعدمه!ازا ار امش ينامنيس هرات

 یاهدات یاه درتش لو هن هک تبنست |

 هکیلی هدشمالعا ههنا رعاشلاب ز# هی هتسا و

 یشیامن یانب یسبز و یدنبناوختسا

 ؟دراد اهتكيسالک زا ياهث اک ادج

 ملیف تب نامعخاس - ینیل وژاپ
 مه هنارعاش نایذ یاهوگش اب اتعیبط
 دعاوق هبه . دوشیه دیدحت و نیست

 هگآیف , ددیگیه نوک رگ د یئارسناتساد

 ساسا رب هنا رعاشیامنیس یاهعایق :بلشا

 ملیفناتسا دیل ومعه یاهدادرا رقو دعا وق

 هعداعیئارسناتساد پرشزا هدشن هتخاس

 اهيسانت مدع داجنا 4 دعک یمن هقوسپ

 تاسیت نچ . تسا تاررقم میات سکعم

 هک یطاقت و هتفای تعسوو طاسبنا تدشم

 باتش دن وشیه هک ریس میوف تا مبالاک ز وب

 . تساهدش نایب و فی یعم تعرسو و

 .میدرگ رب وتیاهملیفهب-یچ وا وت رب
 نآ وتسا هجوتلباف زیچ كاينم یظنرد
 لباق هماع یا رب همغوت یاهملیف هکنیا

 ميهفت حوطس وت ملیف ره رد .تسا مهف
 یتب ۰ دداددوجو مدرم ها ربیناوا رف

 و تادقان یاب ۳ ه مدرم گارد

 لغمل |یفمظنم یدنبهقبطنیا ۰ تا زاسملیف
 طیف هک دوشیمت هدید دادون یاهراک رد

 دوخب اب دی ای یمتعسو:تسادحا ویزای كم
 ۱ نمکیه بل حاد وشیهمیطق :دوشیه عمج

 ۹ ًاعیعیق اب هچ راه لب وتسدکب هشیهاما

 اهم تقف وممدعلث اد زا نینچمهنیا

 .تسا مدرمنیب وا

 هراس رد وست 1 ف ینبل وراپ

۳۹ 



 یینیل وژاب

 یههداب رد ناوتیع یئوگیم نم یاهملیف
 یامثیسکت] لاحتفگ یکسالک ژاسملیف
 مادهنا بناجم نچ دناوخیمن هنارعاش

 یاهظحا زا دوش لبامتم یئارس تاتساد

 یناتساد و هنارعاش هخاش ودد امنیس هک

 هک دیآ یم وارس یج نامه دوشم مست

 باعت تي زا .دوشيم دراو مع باتک سرب
 تاب زا ودد گیم شتدخ ها رآ نعهس ی

 .دشس را نه اهدم:هنلاتساد

 تانیرورسض هب وت - یچوا و رب
 شوما یفهک ینکیمرعف . یدفتعه هن ایماع

 ؟دشاب هایتشا فماع اب تیذش اب تلدرک

 نی اب فا رم ماقمرد نیم س ينيل و اب

 ؛متسعا دقدعع ترور
 تدنادرگ یددهک یتناعاایآ_كلءلءژ ۰

 دسیداد جرخب ملیف تروصب یتم لیجنا

 ثكي هیهت رد اي دوب یتخس راک ناتیارپ
 .درت تاتک»؟ قیقد ه ای وت دد

 لیجنا ؛دمع لاتشا - ینیل وراپ

 درون همط] نآ رایتعاو تحصهک دود نیا

 | ره رهانیا . دشاب هدش هک یتمیق یهو

 نیب یلتشم رایس لزاوت هک درک راداو

+۳ 

 دوجوب نمّوم خش كلیو مدوخدید هطقن
 نتمهب تاما دح ات متکيم یکف . مدوآ

 رفق متسد ژا هجرص . مشاب ءدناه راداقو

 تسیعقاو یرادهگن ظفح يارب دم ایه

 یفدح اب مهنآ مداد ماجنا یتم تیاور

 دض و یلدج ریغ دیاقع هیلع ؛ یلدج

 تیاهنانار زیچهمه متساوخیع . یبعذم

 عون زا یتیعقا و,نمومكي نامشچزآ و ممهفب
 .منیبدآ دیبهذم

 اسمش هدنیآ همان 2 م لا

 ؟ تسیچ
 تاک دن یی همان اب یمایف - ینیل هژاپ

 ؛ یلزه یملیف , « بوخ لاک دن رپ « دو
 یامه هسق هیبش ناتساد هس زا بک رم

 .دنن نیه فرح ملیف نیا یاعهدن رپ

 و درک مهاوسخ زا ۳۲ یسدعأ--)

 تساتک رصیب و تیاث بلغا هک یهیف دود

 جیهیگید .د را دیمکآ یلیخ هثگنیل وا رته و

 فرح صخش لوااب مایف رد هک منم نوچ

 هدیختس و رعلثها ز می اه نامرهف و مل نیم

 .مهديم تک حک زاببش

 یبدذمیعتیث القع هبلع لوا ناعساو

 تسایسیداب دیماب هنآ نام ریق زا

 و اهشور دم اب ار يب افع دها وخیم 3

 ِش مار ؛ نون تی ید و میلعت فا رظت

 شدوحدک دف ایه کف ید ۳ هرجا اد ودنک یلعا

 طوب ره مود ناتساد .تسا هدش باقع يض

 -هاوستا یفنس# تاک دن ییهب اطخ و ظع ودو

 اک سد ههبج هل اسم یک ترادعت + تب

 عن رطع یعابعجا تاقبط رعارب رد اسیلک

 .,تفا یه آ نا یسا یلیخ یعوس  دوشیع

 و ددپ . دددیه ینم هچ ملادیما مدوخ

 یورهب تاسا و تسالاعم هدنتساظ اش رسد

 نیت یگالژ : ید و هم آ و اهدنایب هد اجتأد

 هک تسا یقالعا یمض غالک نبآ ء .ثسریع

 : دنک یه نایب اد نبچ رهو دن نیه فرح

 دن ریگیه ادغالک یسپو ردپ هظحل تو رو

 .ددعدیم ههادا دوخهآ رد و دن روخیمو



 ! یجابآ نیرخآ 9

 یاهدرتسودد
 نیا وا : یئاسیل ادا

 دب هرم هک یاهل ول
 ء نام رهق دف رط سنج

 هاش ب تکیه کا لس

 ]1 دوربم اب

۳۹ 



 «ینیل وزاپ و/ اپ رب یی
 كلی «ملیف نیا تادیش راک
 سپ و «نام »تاب :هدنسد ون

 مه یئاسیل اتیا یعاشكي و
 ملیق؛نیا زا لیق 13 بیات

 تسقق وه وآ گیت امو امام

 « ۰« 4 هو زگ تاک

 لذم زین ینیلوزاپ
 نان برگر زا گن لی

 جن اتن ,یاداقت ورعاش ور

 . دروآیم رابب یبوخ
 ناسادزار لیصتا زا
 یث و انوت ی املیف 1

 تا 4 کا تا متبفا

 ! دومنیه
 یارسب « ینیل وزاپ

 یاجب ؛ ملیف نیا نیخاس
 ؛ یاهف رح ایاههشبپ ینط

 لیسیسنف اهد زاطقف و طقف

 هدافتسا ایلاعا بودج و

 لکشنی رتگ دزب و :هدرک

 و گریه هک هارد دوخ

 تاناقعد نیا یثادیک راک

 تناشرمع رد دیاش هک ])

 , دشاب (دناهدیدن نم رود

 ماصناب ناشخرد رایسف
 نیا دا و: تسا هدیئاسر

 و اهجتر ناوتیم رنگهز
 نیادد ارواتا وا یقبث اضم اش رطادب تاب رعفک هدشهتخاس

 نا وا رف تقف وغ ژ تسشق و رعم

 هشی یه یطاخب )دن اهتشاد

 هد رپ رطاحخب و ه۵گ رب گاه

 ل کر تمیلیم ۷۲٩ یضیرع

 ددملیفنیا اما : ( ۱ الثم

 اسهملیفنآ یاوس یلاور

 :هدش هتخاس گر گید دیدو

 ماست رب ام داتتشادب هک

 نیا رب دش هتخاس یاهملیف

 .تسا دعف یک یشیچ:عودضوم

 یزاب یشمشوتزژ زا هتیلاو

 :تسین هک یبخ لی هریغو
 حشتگ ی ملیف 4هسو اییژ
 زا نی ارگ ۱و :جنشا نیت
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 ۳ ۳" ۳۳ 0 هار

 اعهشیف رهض باععتا

 مدت ] نا وایف تق ج اسب

 :اهنیا اصفاو » هتفرگ

 نی یتوت ۲ یسوش .نبنتب

 ملاع یاه..,نی رتهب 5م ره
 . شش اهتیس

 دشلب یناشیپ اب یسیع
 ۲ اتفا یه ی اصوم ۴

 یاد رهچونپ یشگدنخبل اب

 نامشج اب هن ق هد رود رز وصت

 , هیجویت دوص و یبا
 درد ینیل وژاپ اما .,

 دی اقغکا راد هد وجح ی دند

 ..تسا یصاخ فاعمآ رم 3

 یمث مایف ًاعیط هک تسیاو
 رظن و دیدنیآ یا هتسنآوت

 رانت میس تادرک را

 هد هل است

 و تمیالم اب یسیع

 تیحص مد هک آ رب ؛تق و
 ترارح اب گو .. دنکیمت

 ةهفیظو « رایسب ناچیه و
 ماجنای ار دوخ ظیعاوم
 :يدحياجرد و . ثت اسویم

 ۱ دوشیه نگمشخ

 رتیئأاسنأ یسیع نیا

 وژار)تسا یتسللباق و

 بیلصت زا لبق بشهک یزاین
 زا ادوا أت دنکیمادخ اب

 شی وخبیلص ندیشک شودب
 . [ داد رونعم

 مایف:سایق نیمهرب و
 رتیعقاو و یتیناستا ار

 ملیفكي لغم و .. ميجايييم

 ی رب ها زاب یس نکا

 مود ییسی# ۷

 مدره یا ۲۱ ؛ دن زوآ یه

 متش قابل رک دروهار ییسجا#

 تايچیهرد , دنهدیم رآ نق
 تسه یتارغا هن اهنیا زا

 هک انچمه  یغو رد دز و



 هدوبل مي اسثاو

 ناو ربرضتلم ابمایف

 ذاو دوریه شیپ هدیجنسو

 ه اید مینک هجوت تب ابری
 دم اشدب یممآرآ و یک رد

 ی و مواد

 هدید رگ ظفح ملیف رسا سرد
 هن زیچ چیع , اچ چیه و
 یئاسلا هتلی ب ین اه رهآ

 ینیلوزاپ هکیتقو
 ناوابزا بوس واست
 هناوا را بهت وت ز و یسبع

 انا وارفبات وچیپ اب « اروا

 ؛ سیه هگته اکتق ۱ شن دو

 تنی زه و وا ات فک

 تا ؛ تسا هدیئایسچ

 ارت تسیب وخهار , بظ ثش یبه

 | رج امیمهنشخ اس هناباست

 اتوفب و :یسیعدروم رد
 یل احینج زد و وا 2

 . دهد تاشن

 هنحیص نیا لات ۲

 ام هک تسا نانچ نآ رخآ

 ادیسیع نیرخآ هآ « لیث
 اب مباهدروآ رب

 ان تا
 نا ز اپ سموجه :درادبوخ
 ياد نتشک اعارسم

 ی امیشپ وتمادم «لاسد رخ

 دادیارب وا پاتش وادوهپ
 ءء و یشیوخ بلوز

 بیلص یسیع هکبیماگنع

 لمحهاگلتف یوس اددوخ

 : تشپ زد نود رود ه دنتبم

 تعمیم رد هاش هلح احا

 : خشت گادچوآ رد هویغآ

 تاج و لاقفخ تا اد

 هدن ژیتحاررب ار هظحل نآ
 "۳ تتنآ هد رگ

 هد * لیجنا » ملیف

 دیاب اد :ینیل وزاپ تیاور

 تشادرب ودیدرطاخب دید
 رط اخت ۳ هنادرگ دات صاخ

 یعفاوو بو رهج هزکنا [

 دژاسپ امن یم ار یه

 هچوت داچانب و,

 یتارضحزا یضعب میدیم
 روضحش امت دالات رد هک ار
 لیجت |ملیف ال وا: هک دنتشاد

 بسا حییشه سیف گو دفق

 تاغیا ا رهاظ هکن | بچعو
 و دنتشاد یرگید راظتنا
 دوب داظعنا نیمهزا آ رهاظ

 ان تسادنک مایف» ميدينشهک

 ( !دوبندنک الصامقا و ردهک )

 تسناونتیما | ته ۴

 یساس تشک نس لمان

 و توشلپان قشع و گنج
 ایناث.دهاب ناخزیگنچ اب

 یزیچ ملیف زا» دنخفگیه

 لیلدنیابنیآ و*ميدیمهفن
 تاب زهب هک تسا هد اعم رایسف

 ارهاظیتحو !دود ی ایل ادیا

 نیل ۶ همولاس د صقر زا

 دندشآ هک یک د تا راحت ا

 نیا راک لاور رد هعبلا هک
 نیاو . دوی ثادرک راک

 یاهدعهک ددوآ د ایم او اه

 هنحص نداد ناشن یطاعخب
 5 رس لب ار كن 1 تیام

 هدذتدن | وضفیشک و فرخ یه

 تسا یبآرب تسرد نیا و
 ۳ دیوکب و ها ای

 هک انومت ار هعول اس لوج

 دوب ؛ثرویهادی رد لثمل |یف
 ملیفهچ ۲ دن دادیم تاشن

 | دوب گلد و فرخ رم

 خ س ب
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 ناخت هلآ رد هک مياهددیس گاو رود دو رگید هک نونکا 0

 نصرت تاععهف امشیس هدرپ اکوررب حیسع ءرهچ نداد تان اي و ندادن

 ندیشخ تیلک نوج یرتقیمع هیاههزیکناتلعب هکلب .تماهش ایو

 لاوئس نیاميناوتبدیاش «دشابیمواهب نداديت اسن |تیهام سکعرب ایو
 یلمع حیسم هناسفا یابعه لح الوصا ای آهن میاس عرطم ار فدج
 ؟ یخ ای تسا

 داهتعیتحو تواغتم ششوت ود*ینیآ وزاپو ؟یر» حیسمود
 اسب ردشتآ زاسملیف ود رغ .دتشاممع لاوتس نیا باوج ندفاب گارد

 یاهرتف لاقتنا تردق اهن یرب وصت تاب هک دن راد یئاتشآ امنیس

 یراداف وی گراویدراهچرد زاسملیفود رهزین و .دشابهعشاد او اه آ

 رد تاملک نیارب انب و . هناهدش سوبحع لیجنا نتمهب یرا رطضا
 دن رادنا لیحتا نتمای امت ) زلف دم اب یت و افت نادنج ملیف ودشا

 رد و هدن ز زا رس گرامجا یراداق و شفا تعف زا دنا وتیم 1

 تساگ رپ واصت : شبیه دن ز نیا رد زاسملیف یدازآ ورملق تفیفح

 یر هچ هک باتتنا رصنع نیند .تسا هدش تاملت نیا همیمض هک

 .دوشن هداد ناش یزیچهچو دوش هداد تاش یجاشامتهب میهن

 وجتسج دیاب هقطنم نیمهددنینار زاسمایفودنیا راکداضتو تواغتو

 زاسلیق ودنیا یربوصت نایب هک تسا هقطتم نیمهرد اییز .دوم

 . قوس یصتتشستوج گاراد

 ملیف لوا ةلسج] لس ناعض رد معسص را ار«یئیل و زاید یقلت



 تست آ قرعم هدمآ رب کش تآ اب ميرعنداد ناشن .تفای رد داوعیه

 حرطم شیارب ییسم مسج یرگید نیچرع زالبق «ینیلوزاپ» هک

 یفاسنا دشاپ یربمایپ«ینیل وزای»یارب هکنآ زا شیپ حیسم .تسا
 نیمهبو شناعونم» ریاسریظن ینوخو تشوگ و يدام یمسجاب تسا
 دیک ات حیسه یک دون هرودرب «ی ره زا رتشیپ یلیخ«ینیا و زاپ تهج

 هتف یسن 2 وا | ر ریهایچ تاب هیجو ژونش میسه هک یی اهر ینعف .لنشیه

 نومهب . تسا مییسم هبذجنیآ یور رب رتشیب «ینیل وژاپ دیک ات .دوب
 هدمآ ردب نفت شالب ال زا یاپ هرظنع ملیف هنحس نبرت رثوم تیسأنم

 یتشیبشا هد رم ,درومنیا رد حیسم دیاب ارچیل و .دشاییه یسیعدسج
 ؟دشاع هتشاد ریش اتام یوررب شاهدنزژا

 ی رزیج«ینیل و زاپ» .تسا هتساوخ روطنیا «ینیل هزاپ» ای

 ها جندی 85 هدش تعای و سا هتشاف شی دد امزآ دمش هیاز

 دی اب ار عوضوم نیا تلغ و ,دشاب هتشادن ام يوررب ار یاهثاسفا

 .دومن وجتسج حیسزاوا هنایارت تقیقح تخا: رپ یاوس یزیچرد

 درک لویق ناوتیع . هدوبن ابیژ نادنچ معیسم هث درت لوبق لاوتیه
 درب لوبف انآ و تیم یل و. هدود جا زمدنت و جا ر دوو یثایصعو فآ رج

 تایهدوب یئاسناام نوچینامژزین مییسههشیا .هدوب اهنیمع طقف هک

 هناسفاتاب لدیموا هژورما هکناردف رزب تغعیفحيلو .تسا تقیقح

 ران زا« ینیا وز اپ 1 ملیف رد جیمتبه تسصکعش زا ع نج نباو .تتسا .هتش

 ۵ عالم جرج

 هیرساللاکیت » ملیفیلصا زوحم «ینیل وژاید مایف دوقفم رصذع

 هک تسا یت واقت زاسملیف ودنیا تخادرپ توافت .دعدیم لیکشت ار

 هکیل اح رد .دراددوجو( مسی ویتک شب وا )یئارک ینیعویلآ رک تقیقحنیب
 : دشاییم طیحم دام تیعقاو ندادناشت زا ترابع#یئارک تشیقحا

 عوترع هارا لعاش هوخرتعیسو تیلاعف هفطنماب « یئارف یثیع ۶

 یصخش هدیقع نداد تلاخد نودب «یونهای یدامزا معا گاهدیدب

 یدرف رظن تودب اد ییسم هناسفا درادیمس «یردهکیلاحزد .دشابیم

 حیسم هدیدپ فدام تقیقحهب «ینیلوژاپ» , دنک و5 زاب ام یارب
 مشچب اضف شنییفآ رد صوصخب تقیقح هئارا نياو .درو ایم گور
 یئارگ تقیقح كي «ینیل وزاپ» یئاضف یثوت تفیقح یل و .دروخیم
 یا وی اون تم دزوه رد ؟ ینیل وزای* [کدمعت بایت ۱و دی فزو رما

 یاههشیپ نه یاج:یعوب یلاعازین و تاذیئزت یاجب ایل اتیایاهناهد

 ساسحا تیحیسم ودب میلشروارد اردوخ هکنآ زا شیپام «یاهفرح
 «ینیل وژاپ». میبايیم یژورعا یایل اتعا یاهت اهدرداد دوخ .مینک
 | دوا؛د رید وآ تاکسو نامزهب ا رام دن | یاس جمسه تساخاسش کارد

 یسرردشزرا یشطیحهزاادج درفایآ یلو .دزوآیمام ناسا نامژهب
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 ؟دزاد اد تدرگ

 یظانم رد ار حیسم * ینیل وزاپ ۶ سکعرب *کیر سالکین#
 ملیق ناتساد تهج نیمه و , نشادیع تاشن امد ووخ طیحم يایایغ

 لامز یتعب . دوشیه شورش حیسع دالیم را لیق لاس هاجن دودح وا

 داوس « یثیمپ * دورو.اجن اهب یمورناژاب رس دورو و ميلشروا حتف
 : شوپدیفس نوین احور ممج تایمژا رویعو فیعع لخادب ؛ بسا رد

 ندش هدیرد نیت دعبو دنکشیع مع رد ار لحمنیآ یک ایو یدیفس

 زواجتنیا ةلححص «یتیمپ» رجنخ هلیسوب سدقف بادک هظفحع یی ی

 تاع.هرهچ ادسا تامهرا . دنکیهع لک ار یوم تبع کاتهو

 هحر رج شرورغ تسکشنیآ هطساوب هک مينيبيعار گاهدروخ تسدش

 تسایجان كاي روهظو یث دروخرس ناریچ یوژرا رد اعیطو هدشراد
 یشتآ یاعهلمش تداد تان هظحسل تاب نامهاب : یر ۶ تهج نمود و

 دیک ات روطنآ سدقم دنس انآ ندناژوسرب ینیم *یگیمپ» دید رتیب
 راکنیا زا « گیمپ» فارحنا ه:رجنم هرخالاب هک یدیدرت م دنک یم

 اب روهظ یگوگتی یواح هک یدنس . دوشیم دن نآ ندناژوس و
 یحیسم هزورما تفریمنب زا دنسنآ رگ ا هیاش . تسا ینامسآ یجان

 دنتشاد جایتحا یچان عونکیب ًاملسم مدره.تشادن دوجو رگید زی
 ۲ دنددوآ یه یود یجا زا یرگید ون هب تروصنآ رد دیاش یا ۶

 0 «یایاراب# تایی لاشه

 زا يت رج تاون و طیحم لخاد رد اد ییسه اهنته «یرد

 وا تیصخش نشست ها رق طیحیم زا هکب : د-ظدیه ها را امت تآ

 یودیاقع ًابیرقت هک «ینیلوژاپ» ییسم فالخرب . دریگیم كمك زین
 رد هک دوش تعاد و مد ودشیه وا دوح تاضد زا امیقت یهو اف رص و

 دد « مینیبب درفکی تروصب نیچره زاشیب اد میس اس درومئیا
 ام دوشیمشخپ نیریاس نی وا داتفاو دیاقع «یر» میس دزوم
 :میب اییهیس»یاههظعوعرد اریرکف تاشوارت نیا هک هژادنا نتامهب

 رولعا ابه مینک ادیف ميناوتوع زین وا ناوریپ یاهلوق لقث و تاملت رد

 هجیتف . ميونشیع میرم نابززآ اد «ناب رهم ناپوچ» تاتساد هک
 و طیحم لخادرد یر محیسهع شرت «یزف ميقتسمرش نایب نیا

 دوشیم ثعاب هک تسا « یر » ميقحس ربع نایب . تسوا نیتف اب حیط

 و لامعا فرصوا یورین همه ًابیرقت هک «ینیل وژاپ» سکعرب ۰ وا
 لمعلایئع هیاردوخ دیک اتزا یاهدمع تمسق ؛ دوشیم یسهراتفو

 ددو.شنیفل اخه تشحوو شناوریپ یگتهیش هدعرصاصتخا نیریاس



 9 ۳در ی مات را ِ و 3 لب هک ات . ویس بی 6 رط ۴ یا ملی 1 رباط هو اه هر ژاو هک تیم ا

 49 سا نلععا | یک نعخو رس ان نیمش هلحسا وق ۳ طرح هک و درد درگ

 یریوصت تخادرپ , تسا ۶ ینیل وزاپ * ملیف هداتفا ملقزا یصنع
 « ینیل و دای9 هک ی اح یو تسا راس ۳ ایی | نیا سما 3 زرف 85 يک ۲

 : هدومن راظنف رص «شیامن# زا دوخان ایایب تقیقح تخادیه یطاخو

 تخأ درب رد ۱ فک تک ام انآ یو ؛رد ۲ هک آ ین أر شی امت 5 هاچ ز 8

 ۲ درامشیم شاه رگ تم ددجد و وخ و ایا رگ تاعباق

 و نسنازیم تامکیدوخ یار ک ینرغ بوچ راهچ رد «یر#
 دور گی بب اب ی رد .دب اهن تخامش رد یعسش فان | یشاشی اس و

 ی اعم و اح دا بها زد هک میدی یه و جحیسه ٩ ال اطیش هلن سو شاهژآ

 تلاح انیع و هودیمشیپ هدد تي یمیشآ سمخو جیپ رپ و باعشنا رپ
 رج یک هند اه اه ریسه العتش تاب ًاعشن تاعه ۳ هک دراد و نیس

 و زرابم زد ویسف تگ و ال تشایسف ج وج نی هفت حیا ز اک وحی ی

  اچأ رحص و كس نیس فنر هه 14 لاو ۵ وشیه یون انا طسش اب دود

 . 3 نیک یه اد اخر اهن ایا ها هویت افکت و

 عیط 3 آل .رتسا یعیهتسه تای «ینیل وژای» نایب یلو

 دن ال وصعت وات تاب آرم 41 تست یتیعطا# :تیهطاق نی واین

 تیعط 3 تا اب «ینیل وای و : شاپ طلب تاسنا اس عشق یحلصس و

 هک وا یا شرب شجاع ۰۱۸ ۵ یه هک وا ی هل اة را مع هس#

 تالخحل رد یعاط كن اد وب ییست شرب دب زا رو 4۶ جساب ی اعرایعم

 یئ اهر ایعع.مد راد جاییحا اهن ادیه رعزودیت دن ز هسادا کارد 1 ۳

 تساهرایممنیاهدیئاز «ینیل وای هر بذاد یت اهقلطم ۳ تا وه

 دا رق زیث رسید یک را رطضا تسعد اق لب نهاوف ی « ینیل و اپ یل و

 «ینیل وای مای تآ زعم . لیجتا نتعهب یرادافو را یلیشا. هداد

 و « تسا یداع و هخاجنآ .هنایارپ تقی اهن دزادن ادب من

 میطبتای زا لامیتا ۷3 تست | و که ق تیسقا و لو لس د زوج رف دست

 ه۵رسک اتو ون فا ههنش تصارات تا روت ای رتید یک سا یناتساد

 لبخیور زا دوخ تعررشج وا رد ار یراق هک تستخا 1

 5 دژ رافگب هک یگید نه ا طخ ا ه ب و دننک تل ةْلس ود یه

 هبنج و ماهبا یواح «یرسالکین» ميقتس»ريغ تخادرپيل و
 و . دوشیه ی اهعاد نیهجرد وا تداتفا زا عن ام هک تدبآ یا ولیپ ود

 . درک هدشاشم ناوتیع وا ملیف ءزجعه رد ار عوضوم نیا صوصخ

 ۳ یتیاور و نلوفلقت تروصت طفف ار جحیسه اش اقد زجعف ژا 44 راس

 یسع مشچب هک حیسه زا یاهزجهودرد و . ميوشیم هدآ ونیآ نابز
 .دهدیمناشت امج راوید یوررچ اد وا هیاس طقف «یر»مینییب میئاوت
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 نییاع یاهقطنعرد ارنآ , دوخ ملیفب ندیشخب ماهبا نیا اب «یرث
 یسعف رانا اب و دعدیم داف *يئيل ونای# گرا یطضا تیعط ات ود
 لافشا ۳ یپعریس و ده اسم 6 ات سه تیظاع است ی تل دوخ

 ؛ینیل وژای» یناسنا حیس ییظن تسا ین ابا تآ دحکاي هک دنک یم
 :. نتوتز اس رد دوخ مع بش نیر آ رد وا دننانمف هک

 نتوجو یمارتساسرف تا طاهر ا نیا اتاق گر
 هک یاهناسقا دوجوم لآ رگید دح و » دنیگدیع نبب دود
 1 ی 3 شا هددقآ ما ود نیا اع نرفات نآ هتاسفا گاباقب
 یقلتاب نآ توافت ای و ] حیسهزا "ی ر» يقلت ییعشت یاهخار

 تارووتداهت سستشپ زا سپحیسم# رهچ ,يقرعه هوحن / « یی وزاود
 کارد 8 ینیل واچ ۲ میس شاه غ ولب نشد ال یاس یا 8 یل دوک

 یروطذفانءهاگن نآ اب .دوشپمت یعاظ ءالخ نایمزا یئو دابنیل وا
 یثح و تک نا وا لایق رد تاتسو یاعز ی وک هک هنر و اسیگ رد

 یلخب وادوجو لابق رد طیحم .تساهداد سد زا ار دوخ تیووچوم

 .دهاوخب»«یتیل وزای»هک تسا یزیچ نامهنیاو - دوشیموحمظن زا
 .دش اب هتشا د تیمه | هتاعر ا یب یرگی دنیچ هک أ یب د رف» فرص هچوت

 شویراوحو وانیبیوریپذ کربهد ةطباو ردگو دوجوهک يحيس
 اهراب گكرحتم نیب دود تلمکب " ینیل وزاپ ۸ و ]) .دوشیه هصالخ
 وا شقن هدیکچ (.دنکیم دیک ان یوریپو یربهر هطبار نیا گودررب
 یاهدمع تمسق ام هک تسوا تاملک نامه :یدیل وزاه» یظن زا خيراث رد
 یتاههتفگ .ميدينشيلاوتم یاهامتیاهظحالملب اقدادترد ار اهنآ زا
 هلیسو اهنت و دن راد هلصاف رگیدکب دا یناحهو ینامز یظن زا هک
 رآرگت اعامت مامت رد یر وضح تسا مییسه دوج و اهن كد وب و طد ر

 هدنکاربیاعهبآ یگتسیمع یگیدکیاب اهامننیا یگشسیمه .دوشیم
 هتخاس طوب ره یگیدتی اد اهن :باتک تاب تدحو هک تسا لیجتا
 دوشن تاب وسج یانگ تقح ةلیموب شل و زاتک ات اقا تسا
 هکنا یاجب تاملک نیا هتیروطب .تسا هتخاس دودحم | بی هش ار

 حسدوچو رودبیراصح دن ژاس رتکپدزن «یئیل وژاپ» يیسهب ارام
 هند وب یه تع اب و تن لیف یعا زتفا تل ادتاو وایدت دن رو ایه د وجود

 , دوش شیپ زا ت خب ها زآ ام هلرصاو

 یبضق اتم تب زوده ؟یرا ۰ تست روطتیا ۲ کز .یسه نیل و

 . یراد دو ح حیسهاف یتخاستابدزن رد ششوت دوخ مای | كامکد

 بآفرظ نیت زود :مسشید یه هدنهددیهدت ییحب دز ارواهک راب نیل وا

 ۵ ام وصعم و امد رد رهج ور ربات فنکسم یسفعا ییحی تسد زاد ۱ السد

 قوت ::ک رسالاکسش ۶ هژ ایا رت ساسحا تخاد راد بس اتم اگه رهچ

 رب وامییسدیمعت زاوا یراددوخو ییحی تدش»ریخاب دیو ,دوش»



 دروهر-» زا شیب « یر » صاخماهبا .ميباييم دیمعت فوق یدوجوم
 و روس مست 0 ییجی و حیس هطبار رد گرگید

 دف و ودنیا یا-يمشچ وا :یسشنزو یاس گامت ونسنآ
 نداد دد .ییضب یششونک و اتآدتسترا قق اهن آ تاقالم مه
 نادن ز و رجیدپ یاههلیم یالاو زا دوخ رسا ز رد راتف یک ی ايتسد

 ميروآیب رطاخب) «نک دازآ اد محور»هلمچ سپس و حیسم یاهتسدب
 نع دوخ یاد ۳ رایت 3 زار ماگتع نت وعب ز اب ناو سیف جویی سه 3

 لاقعناغونکب و قیمت هلجب ارشاد زا یت حج درک دارن | رهلمج نیا
 ,یسنک مو تسرد یتیرومأع عون هچ اما , دنشاییه تب رومام
 رد : تالیف ات دوخ لوهجم تروص هنامهد ۳ یا وهجم رظ گرا
 ج حب لووحیم نیا لای کلد وز راد ر نوح ششوآ ی اهتبع ها ۳۹
 قمع ردقنأ, شخبیم قمع نآهسب هدیدپ ماهبا ظفح اب . دعدیه
 اب عیسع هطبار , دوشب ماهبا نيآ هچوته یچاشامت ات دشخبیه
 سرطپ هک یهاگنرد ارنآ دیاب طقف . تسیف ریذپ هیجوتشنوب داوح
 حیسه 5 رقکچب ,دوک زا رف نی هظعوم ۴ ورش زا لبق ياهظسا یراوح
 .دن اوت ؛ دنکفايم

 تی نیدین 4 و هزرایع مایا نوا ۳ «ینیا و زاپ
 یاهرایعه اب قیاطم یگاههزیگنا لایدب مادهدارفا نیب طیاود رد
 و وا یاهند رک یشیامت دد ع وص وع نیا و ۲ دد ریه هن ایا ید تقی
 وداع تاظعا يلد اقص رو در ویغ مست آ دا یاضسشن ۵ دا یق
 ندع بولصم توچ یلاعهنحس زا «ینیل و داپ» ,يیف یشیامت ظا و
 اوکم | رراتشیآ و ۹ عایشا نشان هک و بت زا | ر هٌحعص و جمع
 نتفر ورف رثآ دد موتحم یاهداییفا اهن اسا یعقاو یاعهنیکنا
 نولضءظحل زد خیس تاعض تلاح:شن ادسو فکم ,بیلص اهم
 ..تسا هداخ عاجتا (...توب زاوح ۳ مه یه هک رارژ و نویس ؛ بدش
 تل و اد جاتحا هثاسفا با ور ی اتخب «یریسالاکی؛ ۲یل و

 توجنموب و . دراد ظاحل نیا زا ملسف یفطاع لیدعت و ایت اما رود
 راس اههندص نم رت یغط اع دروغ رد اد بدنت یشداسد نقادح
 :تایغا رطالمسلاسکع یاچب زین بیلص لمح هلعبص رد و ۰ دیییه
 یفطاع رابکا راد لاح نیع رد یا و نیل ناج یاهثآ دا یاهعومجم زا
 یادموهتاب ایخشرثگدس کود یب بیلص هل اب: دلدش .هدیشک ریظن )یفاک
 .دنکسعف هدافتسا ( نا عطقم و تلخ

 نتخادرپ زا وادک تسا ءهدش تعاد اجیادد هک ر# رک هنعه ز
 دو رد ه یقط هیفرور هجاتفا ۳ نسب یاههنیکنا دو

 ( ی رذگبهک یدام عمط گر تشههجو ژا)ادوهب تنایخه نیگنا
 ملیفرد یلو . شجنر كي ًارهاظ زا تسترابع «ینیلوژای» ملیف رد
 . تسا هدش لئاق یرت قیمع هزیگنا , تنایخ نیا یارب وا «هید»
 وز گنج حیسم و حلص ییسه نیب نادررگ یس تسا یدوجوم ادوهب
 «ساباراب» تیصخشهب «ینیل وزاپ» زا یتشیبیایخ «قر» تهج نیمهب
 میش سس ند بک ناسگشم زا ۳9 بس# تن امع هبعبصرد ۱ جا هتخ اد ی
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 یگنسهک دنیب یه ارعپسه وا هیلدم دداوخمعد رم زا و هتف رث تسلع

 , دیو ات رب ار کنم یاوا هدشن هان بکتیغ لاعب ات هک سک رغ

 مينيفیما د وا اه و دوشیم وا یامعم دامن ادوهب هعاررب کیا یا

 وا هت يونشيم ار ملیف عیضوت و تسا هدش هربخ كگشم نیاب 45

 اب آهک هنکیم وجتسج گم نیا دوجو رد اد دوخ لاو باوچ

 هاتشاتآ زایپ راک زخآرد هرخالانو . دیک تاشخنا ار ملص حیس

 يیسسلدشبولصم هنحص رد از وا . دیاییه ار لاوئسباوج شحوم
 هلن صور رج هک اسب وج ب دم هری نکس »9 هک میدب یبه

 .دروخیه مشچب حیسم نلوخ زا یاهرطق هگنس
 هنومث نیرتناشخرد تروصب اجنیا رد ادوهب بیئ رت نیدب

 هگیلاج ات: هی ایزو حس خوش نیگان تسس یتطاطت بطق نیت
 يا ادف تب بطق هب نئاخ تب بطق را «یر ضالتبث 9 نسناییه زد

 .دوشیم بولصم وا زا لیق و حیسم یاجب و دبابیم تاکم رییعت
 دانا راجن شخچ یلاوتم یاههب یض یادص روا هجنکش شا

 یادصهب تهایش یب هک یلادص » ادوهن یور رب بیلص نعخاس لاح

 يور ید اهتسد اند رک بوکخیم لاخ رد شخج یلآوتم یاعب ربع

 راشف تب رد ادوهب تسد ود یط فت تدش خاروس رج سنا تی

 ی اهخا روس. ینها هدرت کی زیت یاهک زین یور تاجیهزایشاف دیدش
 : تدش بولص» ماگشهب تسد فک رد خیم نکتفد ورف تارثا ین

 یثلاح  یگیدتب زا زاب یاهتسد اب یوچ تس زاد هلآیب هیکت

 نیاذا یت اح یئبمه اهنیا....بیلص عود ی صخش تیعضو هب هیبش

 وا زد ار ادوهب اه هخالا و . .دنغاییم :یونعه ندش بولصم

 لم>ح تهج هک یبیلص . مذیدیم هچاوم بیلص انآ اب دوخ نگیتغشآ

 بیلص نیا ربارب رد اد وا نجع . هدید رگ هدامآ حیسم طسوت لدش
 ودب ایم رد هتشا یفا و یدومع تلاحب ات هک یبیلصض ۰ مينيز یه

 نیا . تسا هدوزفا نآ تییهرب , الاب هجوتم هیواز كياب نیبدود
 اعیس هدرپ گور یب لاحب ات هصخشپ نم هک تسا يبيلص نیرت رث ژع
 دد هکنآ زا شیپ « درف كي یود یب بیلص ریثات نیتسخن . ماهدید
 تاب دح زا زونع هکیماخشع . دشاب هدرک ذاب دوخ یارب یلاج خیرات

 .تسا هدوب هدر زواجت مالعا هلیسو

 متحتسوا مدهتسه رغ لای .تعسدخ رد هک «یرا ارت دامت

 یثارت داعا ریطن .دراخ اد هناشا ات ناسا زا لغات نیا یاههلپ

 يا زا«یرد هک نآ ینهآ یاههلیم اب لادن ز 4 رجنب دوجو رد هتفوز

 .تسا هدرک هدافتسا هلحرم هدچ یط لعاکت نیا تایرح رد

 هات دید زا اه راد وب لادن زرد هدنظد ثتمعت ی هم اکتق

 تاقالمهنیصرد یصوصخ «یر» نسازیع .ميدید اد هرجنپ نیا وا

 هد یعس مد تسدقد زا ۳" ی اهطحا زیث 3 تا دن زرد ۳عیسص 3 یعگ)



 دعج كي,درادرارق نآعارو رد هچن و هرجنپنیا هب : ییحی ندش
 , دشخد یم یفاضا

 دازآ شحو ره اجت ] رد هک دارد ین ایلد ترودعد ًاضف نیا

 هنگ تنش حیسه تل ول 3 تی روهام لاقتنا » زا یس ۰ * ددرگیم

 دد زی اد وا هرخالاب هکیلاج ات دنک یط ثایب تا ار ملاوع نيمع

 هظحل رد و , تسا هتخود هرجنپ نیمهب مشچ هک مينيبیم هنادنز
 یاهیکیرات نورد زا و اههلیم تشیزآ راب نیل وا یارب بیلص لمح
 ایتنم . ميیابیم هرجنپ فرطنآ یاضف شانشور رد اد وا نادئز
 یلارت دامن نیاجوا.میشید یبه  سایارزام 1 هات ثید زا ار وا دایشیا

 مينیب یهآزیتشل نمی وصت لخاد رد ..تسا ملیف یاهعنا نیخادسد رو
 روت و. دراد هن-ععب ار ملاع تاعش یتشت تاجت هفیظو هک

 هیاسو . دژادرپب اهناسنا دیصهب دیاب دعبنه هک ار یداوح سرطپ
 ها اجات دوشم هدوزفاشدمآ# لوطرب هاتحبل هو هافسا هک او جیسع

 نآ اب اد هیاس نیا مطاقت و . دریک یمارف ار ملاع ضرعرسارس
 یلاح دد + ددرگیم میظفا بیل اف لیکشتهب تحت هک یریگیخات
 .ددرگیممتخ حیسع هرهچ یودرب * ینیلوژاپ * ملیف هک

 .دنش ابیفجیسم زا زاسهلیق ودنب |یقلت هدیکچبای اپ ةوجت ودتیا

 یاربتساهدیسرهن اش اكيو تیک كي . هدیدپكی هلحرمج هک یناسنا
 گآ رب . تساهدن ام یقاد یناستا هاح یالامعرد هک یناسناو « هک ر#

 2 *ینیل و زاهد

 یاعتنا رد هک تسا ک زیج تیهیسه و حییبه دو نچ ی

 نیا «یتم تیاورهب لیجتا » دد یلو . مینيبیم * نایابیب غورف ۶
 .مودحا یپغ است !کلج لحعف اص امت[ دو : سا هاش روده رظن زا )زا

 میدصت وا هناسفا دراب ییسه گابعه رد ذوق اگارب ۴ ینیل وداپ 8

 ۳ دا رق یسدرا دیوع تاسنا تکلب لا ودسج اف رص و اچ ق درآد

 تباتسش نه ب خب رات هک ی اهینوک رد د و نامژ زا یمیخض نیق یل و

 .یریگیم را رق یو میمصت هادرس یمئام نتوچمه:دعدیه يا هلیدپ یه
 زد یشتشوک اب دعیو هنکیع لویق اد هناسقا نیا لوا «یر» یلو
 , دزاد ار هدیدب نیا نتخانش دصق,هناسفا نیا عادو هقطتمهب ذوفت
 لس دوشیه ۲ گرو ظ پیت هثاسا عارو 4و ودر نیا رد هک هچا آ و

 هارد یس نام یشیرات میش یشق تامه هک یئاسلا : تسا ناسا
 *ینیل وراپ» راک تا هد ومت اقا تار لثیه ۳ اب و 6 شنل هزاب 1

 4تسشف هد اگر هن | رک هظف ادم شور ۳ تا هزار ووتم مادقا لب

 شات » دیق زا دوخ یامعم لح یآ رب *یر# . هدسریم هی رت نئمطم
 گا یخ نآ و  هتسییا هووبت هداقتسا # هژورما گایئثد رد معیسه

 دمع» لقاالابو ) تسا مورحم یدیلک نینچ نتشادزا هک «ینیل وزای»
 یسیدنپ تاکما امعه نیا لجح ( دنکیه راد دوخ نآ ند رب رعد را

 ,تساهتس «ینیا وزاپ» یورب هتشذگ هداورد یی , تسیف

 ینادج و ثرمویگ
 ویتطیس رپ : ایا ره رلظ ان مسیل وایجس یا رگ دامن - مسیا ال : يلارآ تقیقح
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 دووبل اهیاهیا 48 رح

 اب وفورتاوسنا رف یوکتفگ
 كاکحبهد رفل 1

 َت

 ٍ 43 وا رآ ۱ ز گروسا | ۳ ی 5 لیلا :

 دل اکحیش ۵ رسشا ] سا -_ت نت و
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 ؟ه رغآ ۵ ینعع دز | هتسا وخ نی ۰ ۳ هداعفا فقاسغتا اه رای : ۷ دلاچیشد رشا ۲

 4 یظتنمریغا و «هرهلدا نیبام يفرربدچ 2 حیضوت و منک فی رعت هلاشای ار

 ط واسم مع اب هزادنآ اهدای از یلعاعود نیا يلغا اه هک دوج و اد ۰ دراد دوو

 1 رده ری ۲ لب 4 ه رها د ۲ هنلاسه یتاوارق یا 5 می ودف هثب اد تم هد رک

 . دراد دوج
 یه اه نو نعا رود یقن ود ام . مر وآ يم یل اش ]۳ يه ندشیشو دارد

 بل اچ و مود نام ابیق یخ مدد یه تیحیح هد آ یلیخ + مو سما لود زا ق رج لوعتعو

 رکود دن |اهتشا تک اه نیش نقد 45 یبمد عود شتاب دم دش بک تبص تاک اب . تسسیدب حوت

 تسلیا .مهشتلغ «تسا «یطعنمریغ» كن نیا تم بات رب اوهب قائا همعو دوشیع
 1 1]د5 و توسل ۳۳ ها دق کراعفتا نعدج هتلب ی ن ی داعا هن وگ هال دم 9

 روح ت 3 3 یو دی سا ه ره د دادا فشاب 1 ۳ یل و دشنک ۳ ییدجت ی ۳-9

 ۱ ۲ دلی دات راچ یک هد ِت رف ات فشن ادب فی اد ۳ دف .دشاب گرید

 درد د وا و تاب تاب مط اوز هک وز .هلس ییغ ۱ ق رادشتا هلحبا ه رخ اب دوژاب

 اک اش تمحص یعض و نیش تاب رد .دوشیم تکی د زن راجفنا تامزهب هظحن ره اههب یقع هک

 نایاب واو دن یبه اثیف یشج اهن تععا یچاشامت ها ی اه ةداسو هواتفا اب ی

 نا وا رففد رس وش ات و مد اتش ی لود 1 ۳ تالاوخا رد هاطحمل هچ ها ] ینا وارث

 فضا وشیههک تسریع هقاهلخ رم شن اجیه ینحو دنک یعتآ رش ؛ ميتسغتیبحس لوفشم

 گابیفیح نیا زا تسد اچ ال » هیوگب هدرپ کور یاهنیصخشدد و دن زی داونف

 هد درأد د و ل ید لبه نو 3 ثیث | دمت یانه ؟ فو را ثیع یه هد ورود و هل اتیحا

 یچاشامت لواهیضق درومرد . 6 ؟هدنامن يقاج تاجیک دن ز ناباپهب یتشیب میت وهقیقد

 ۲ ها دراوص رد ها أاح دو دوش یه رادروخررب < راهتنه یی عا دودی ] دنج زا ۱۳

 نامهب ؛یملیق رد ؛ باهتأا .دربیمیسب «هرهآدهو سرت رد هقیقد نیدنچ یچاشامت
 نا ۴ وف و لاح رو هدیا زا اض یچاشامت 3 د راد دوجو و دوشیع دژ اا هرات ]

 دنشای | رچاهرتا ۳ ] ادعا تاتسا 3 کاهش لا نی رد رگ شش اب هتش شاد مع الاطا

 تاعتاد تاب اب هی هیج سا هاگ رک که یا 45 تسا (هستسس یتخو ۳ # رظتنع سل

 8 تک یا اب ناب اب ود را دز دود وا تک یحاو گپ دو هک اکق یبعف لا نایت ۳

 ۰ تسا هتس زا یق

 دید رک مایفنلز تامرهق دزوهرد امش هک قررظن راهظااب با راگن همان زورو دش۴ و رش
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 كاکچیهاب وگتفگ

 نیلک سی رگ هک دیتفگ مقومت | دد [.دش ,هنند یک دیه رتاشمب قوت ۳ نیت توس

 . تسا «ميقتسعییغا وایسنچ هب خاج هخشا هیآرب :تسایهآوخاد هشیپ یه
 موش ورد ود اعشسرد یسنج هب داجوششک هلدسعاد یتق و * لات رقل [

 تیعضو  هرهلد ۶ مههنيعز نیاردهت مر وآ یم داسار هلئسع نیا نیچره زالبق

 :دتشاب دمت تب ردت و كن دلش« یسمج هر داچمایق ردرگا ۲ درو آ یخ دوو و ار ناتساد

 ؛ شوپشوخنان ز یوجتسج رد هشیمهنم تشاد دهاوخن دوجو «یاءرهلد» رکید
 بنای رهن آ زدیعق | ون زر تي تروصبآ وخ قاغارد هک يتسق قاهدشتسب یت و فی رظ

 دداق یشتدبژآ تمسقچیه » دندوب هدژوا یور «باذج» بسچرب ه۶ هراچیب ورن وه
 دوجوب مه یسشچ « :رهلد » دوین دداف یتح و دوبن * مه رخآد ال نره آ دوو

 هرهلد تسین رداسق مع وا و دداد هرهب مک تفارا زا ودرابتیژپب ۰ ددوآ
 . دنک داجیا

 تسلاسح ینعب » تسا یرعاط تسااحامش دوصقم سپ + وف و رتاوسذا رگ

 1۳ شرف نیهآ زاسسآ

 زا تانادنرب رب بلاجیتت ی زوصت هرم تا روطتیدع هلب * کلاکچیطف ریل [
 :اهیدگ وسدنن ام اپ ورا لامشلان زلاحرهب و .دنشاب یسیلکنا از یسشچ ین هطقت

 زا دنشاب یناملآ هسرددص هک یناملآ نانز .. یناملآنانز ,یوانیدناکسا نانز
 دتتس اهیوسنارقو یی اعبا ,نیت للانژ زا رشبلاج دایس یشتچ رطا هطقن

 دژادنایم یسک ات لخاد شدوخ تاهت انهک هنارعآ تلاحنآ اب یسیلنا رتخدتایو
 تسا .ودرامتیغت روزا نتجیهم ورق هنتنک كي جت یلیخ دیتسه نآ نقاسم اشک
 . دوشیه ندش#هظ ید لسوتم امش «تد رم ردب هآ را 8 ارد 17

 يلپخ ار ناتفرحو ی نیو رب الاهاک نیه کآ رد امش رظن : وف و رت !وس | رف

 . دشاب هتشاد تقباطه مدرم تیرثکا هقیلساب منکیمن روصت یلو ممهفیم بوخ
 ار هدنشت هتلد رععت ی اضو دات (دنتس» اطد یه د و صرتم هدیلا] هتایجاشامت نه هدیقعب

 ات ۳ تکیج زادعب گامشس ثآ رزف گاضد رهچ تسیفاک . دلم حج رد ندشیپ

 : نرولایفوس ؛ ورتوع نلیرم + لسار نیچ » دنئام یتاههراتس مج رو ایم

 . ودداب تبژی رب
 دی اب امشیل و , دشاب تسرد امش فرح تسا نکمم هعبلا ء داعجیطد رفل ۲

 دب ًایمث یب هلاشتسدژا یرگیدرداک « دی یاهمایفرد یزاب رج نانژنبا هک دینک لوبق
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 كاکچیهاب وگنفگ

 یارب او یچاشامت هکتسا یآرب , دنتس»ه 4 راشدنمیعا دقاق هکنسا يارب ؟ اوج
 ۱ اش رز و ایم رط اب | ر« دو یه کس ایق زاغآ و یی* یت امنعا ر تز فک 3

 تایش لات -] ای وینعهیب ۱ درس خ ی هک مد رد ی ۷ ی روح | زیلک سیررت ه روجیغ
 شقاتاردات اووا تنا سش گر راک ۵ دعد ۳۳ دون ابی زرایسب مشلاس نیعددو تا

 قوضابو درب سم ولج | نی اهبل نیر ۲ ؛ دهدیم حد یفافتا هچ ب دنکیع یها رمغ
 ی راک 4 در ادن وا ۳ ۱ر ی رک نیس باب راظعنا ًادیا یچاشامت هک تاوارق ترا رحو

 : بیپ نم رک
 نایچاشامت مراد و متب اس هاش نلایع ان انجم نف و و رت اوسا رف

 رد امش ایآ یو , ,اطكیع می روت یتیم او هدننک تاب رنو بافج دف رمیاق» ق رب

 تدرک فیرعت رد هک یتراهم و تردق قیرط زا اد ناتدوخ یخی لایابید دیتسه
 آ دوم یصضاد ناشن دیدذآ ی >اشامت دیک 5 دینک یناتع هد ید اوز شروط » دی راد

 یاهماف زا مد ره تر قمار ذغ مهار هلکسییآ دیاش هلاکچیعد رفل [

 . دیآیم ناشنوخ نه
 یاهملیف تیقفوم تذ نايچاشامت هک دینک یمن دوصت ؛ وفورت [وسنارق

 ؟ بو ره اهش شايد نلاقب ثد نیش ۳ تراس و تنش یه نعمت ناوط

 نزکب یتقورگید فرطزا . موشیمن فرح نیا رتنم : كاکچی# هرفل آ
 هک دنربت یه میمصت فا ود نیا زا كب مادک دنورب امنیس هب دتها وخیم یظوش و
 مادک و دا ربک یه | عن ز هشیمع ۳ ميمست دوم نیبا رد 1 فن و رب ی مادک اند كع

 شور ار, تعاعوع اهر ب لنز مگ زاج ۲ ثنک ی ۳ تواض# م قف گدب اب یب وخ د روم رد تاب

 ۲ شاد هد زل یس نززا هک ین لی بن یضاح یت رود رد انس هد نقل

 : تعابتآ وس» اگ یاهملیقیساسا یا زا یگنو یو 0 وف و رت | وسنا رف

 و یئدرک دواب بلغا نم یاهملیفرد باوخ یلو , هیبلا ؛ كلاکجیشد رغا ]
 یيعس دشیم مدساق قدم ده ییلیخ نلق استه ندرگ عج زا یه تسا یویق سس اس

 فشن اع مپ لداق و با نه * قید : مارآ راد دوج رو نمراش 5 رد هک هک نبج ی مخآ یی

 نصاب رد یعئاو قوش تب هعف رگ رارق شدوخ یاچرد یتیشیه هک پت ما يه راک زیم تاپ
 مک شدوخ یاجرد ار یزیچرف الدیک مامح ماگشه , دروآ ی م وجود نم
 یعولشزانع 3 8 در 5 مایح یست لزئمدد 3 تجعفد دنا وتیمن سگ عیبه هک روت

 . عراذ ترفن یمظن یب و
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 ه تسا !دیم دایر اگ یو رمد رد ترا وتسا زمیچ آن

 یق ۳ دی زاسیمد ملی هزاتو یساسا ی اسفزا لک رعامش واو رت [وسآ رق

 بناتفااخا و هبحور زا یتمسق امش تدود ؟گداع ریغ» تساوخنیا هک منت يه روصت

 تاق افت ] اک و ساج راد ۳ اهدمات رو ز ۳ ًاهش هک مکه فقیه دی اش نا ات ار

 . دیس هداعلایراخ رایخاو

۴۷ 



 كاکجیه اب وکتفگ

 نم هک یاهعانزور اهنت . منکیم در ًاروف ار ناتف رح ؛ كلاکچیهدرفل [
 « نمی ات ال رد نشه لات شا اه دج رایس» یاهدات دور هک تسا < زیبا مک یههعل اعم

 هب طوب رم ربخ « تادنز رد یعامكی » : دود هعشوت هک داشفا ناوشتنیا هب ممشچ

 نانژ نادنز هب «مویرآ و » كلی یسانشان صخش هک دوبرارق نیازا تاونعنیا
 دا وسم دی آ یم ح هیات را حرف هیت تا تلع نیجون . قوب هدوت هی دق دل

 تیمها هب مجار لوا امش . نی آ یه شوش بت داسو بیت رت و مطن زا نم :منت یه

 ناثرطاخب اد * هدش مسلط ۶ ملیف . دیدرکیم تبحص نمای میاهمايف رد باوخ

 ككيت لس دیوید هب ًاروف : منک هیهت اد ملیف باوخ هنحص متساوخیم یتقو.مروآ یم
 نیبدود و تسا وجم و كيدات هشیمه هک باوخ فالخرب مهاوخیم مفب

 یلادروداولاس» یاهولبات هیبش | دملرق باوخ یاههنحص : دنکیم زاورپ اوهرد

 :پل سم: زیمتورت : یوم باوخ هنحست متساوخیم . غزاسح هولب رک ود) ابو
 ملیف ؟یعقاو» یادتمسقو اعهنحصس زا رتنشور متساوخیم « مژاس نشود و دون ره

 و لیوطا(ویتکیسرپ )یایارمرظانم اباد باوخیاههنحص ,جاررط متساوخیم . دشاب
 تاللیخت هدیئا ژمایفباوخ هنحصتسا ویهمل دیلیخ..دنک یحارطلطشنودب یادهرهچ

 دشروش روناس و دازآ یاوهرد متسناوجیع ار باوخ 4بتیص دیش یهو نشاب يلاد

 ملیف هدبنک هیهت هسسوه یلو , دشاب ناعخردف یشوز مییوصتات .منک گراد ربملف

 کگرادییملیف داژزا یاوش رد ملش نآ ردار تاوخ یاههنحص ی ۰ درک تفل ام

 . دادیم یرتهب دایسب هجوعت :مدررگنیه
 : دی اآهتفت هک ددآ يم مشوخ یلبخ ناتفرح نیازآ نم 4 وقف و رتا وسنا رف

 ان تای زا یاهکتنم یاهمایف هکیلاحرد ؛ دنتسه تیعقاوزا یاهکن اهمیف یضعس*

 ؟ تی رادیدوصقمهج اقیشد فرح نیاذآ , هتشذگ تاملک ای یراعزآ - * تسا شی یش

 هدربگورارد «یگ دژ زاهتستكی» یک یهنم هکنیاینعج ؟ كااتیجیع درفا آ

 ات يیت اف روظ» هک ار هو دعأآ وخ یمن ها مد هک مه یه دوصت . مروآ یمت

 لیلدنیا هتپلا . تننیبمه امتیسزد, دننیبیم هداداو , سوبوئا , هناخ . اهنابایخ

 یاهبايف . دن رادن فاهطبار تیعقاو ابو دنتسهيمقاوريغ نمگاهملیفهک تسیثالآ

 رديل و تسا هداملآقراخ .تاتساد . گرگیدژ رطب یهتنم دن رادهط» از تیعقآ وابیم

 تاشدوخ دننکیه یعس نانامرهق نیچرعزا لیق و دتفایم قافتا یواع هنیمز تای
 یچاشامت : دتفایه یقاقتاهج اجنیا رد طاض , بوخ . دنعد قییطت مد مای اد
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 كاکحیهاد هکتفگ

 شو وا ما یو یاس دوا-د ٍماظ دب اش و هداع اقراخ ر جیهم تاتادجا هعشر تاب رد

 هسب یئاوارف تعابش هک دهدیم خر یب وج راهچ رد تاثاقنا هبع یل و دنکبم تک رش

 بلغا اه ژان وس ریو دف | یه قاقعا نا رو وا تم دوجوژ یک دنز هل دراد یبوچ زاهج

 .تسا مد یه يل ودعع یک دنژ ی اضترعق وه ۳ یی اطعهک دا ریگیع وا رثیل اهتیهگ ومرد

 تاقافتا یلو یداع» یایند كيرد «یداع» یاعتاسا + نگبد ترایمب
 , هو اغآ ایزاعف

 هسیوشیمن هلئس نیا رکنم اهفرح نیا همه دوجواب : وفرتا و سن ارق
 خر هیداعد هتیعز تدرد نائدوح لوقب هکننا نیع ردامش یاهملسف تاقاقتا هو

 8 ه یو دا اب یک دوهیب هک مد وب من | تبع یخ و.د دا دد چت وا 7 شک دوو مه مک ز تقدیم

 .تات ریخا یاهدلیف رد صوصحد هدود امش یئامنیس یاهراک تمدخ رد

 كن رطخبیقعت مایف زد عمتسناوتف هک ار ياهنحص مها وجه :گااکجم ث رف) ۲

 . منک فرمت تاعیارب مت اجنکب
 ارت ۱ 9۵ هد نکن رظنف یص نآ نعخاسزا زوده نمو تسا ین وخ هایسف دار ترک

 ؛مذک ی ربا اعم تآ دنومددو ما هتک و یاهملف زا یگیدد هو افحسا

 د رعود نیا زا یاب دا او یخ لی .سقعت مع ةرد] دم رود ی را یقتیازآ هنحبیص نآ

 تمس# روبیک زاسلییموت | هن اخرات كاب لوط رد رکیدماب (دشاب تنارف هک رک يتسو اب یه

 تسایهوسصخش زا تیحص -دنتسه هندرک تبیحصو تدزمدق لاحرد لیپهوتا نیودن
 ر وصت هل ول جی وتسامارآ یلیخ اش |عف رح د راد یگندسب هن اخراث اب یییت نت 3

 ردو دمت یم بیقعت ار دو رمود نآ یزاد ربعلی 9 نیم زود :دروآ ی د وجود یشب ۷۹

 یاس تست هو دهذیه نباشند یلییدوتا یطایتحایب ای و بوانته روطب لاحیع

 گآ رب دراد یناوارف تیها ملی رد گر ب تری ین ۷ یهراوس هنآ قور و فایخبم

 ندشدتخاس لاحردهک یلیبموت اهک دهدتسدیچ اشأمت هب دیاد كیدیت و روصت نیا هتنیا

 نیودترالاترساسدیمود نیادعب .دراد میقتسم هطبار درمودنپایاهتیحصاب تسا
 ابو هدش ءامتشنیونت :لیپموتا نامف هک دتسیس یلحمب و دننکنیمیط اد لیبعوتا

 :دیوگیم درمود هلآ زا یکی اجنیارد .تسا تک رح هدامآ نیزنبو نغور
 هاب بنات اف و دنن یمزایاد لیبسوئا یاهردزا یکی ثعد ۶ «هبل اج ردقچ#

 ٩ تسک یفوتع ؟دیآيم اجت زا دسچییا .ددفایم نوریبهب لیپعوتا لخادزا دسچ
 دن اهتسن اوت روطجال وصا و ؟دناهتفادت لیبموئارداروا اب وهدش لیمعوتادرا و مق ومسچ
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 تب دن راذگم دن !هدوب یه رگ اتش دعاشرغا ود نآ هک یلیبموتا دار هتسچ نیا

 وا هم عجار درعود نآ هک یصش تامهینعب ؟عوس درع ؟تسیک هدیه ,ینععیب زار

 ۰ دف ۵ یگ یه تی

 وجتسج و شواک لاحردژونه امش تسا مولعم هک روطنیا :وف و رتاوسنا رف
 تحایتساهب دیرادن لایخو دینک ادیپ ار یاهژات یاههار دیهاوخیژونه :دیعس

 «اهراک هو اهرکفزآیضعب .دینک افتک | دیاهداد ماجنا لاحب ات هک هچت آ هبو دی زادررپب
 فرح نیا اب امش هدن راد تقو الان جایعحا ناب آرد ملی تروصت هکتیا آرد

 ؟ دیتسخ قفاوه نم

 .مهد ماجنا یاهزات یاهرزاک ممايفرعاب ه5 مروبحمنم : كاکچیش فرش[

 رد یرکف یضاح لاحرد «دانکیم راک نیا هبراداو ایم نایچاشامت هکشیا یارب
 هن رگ و ,منادرت ی بوخ یگامشیس ناتساد تی تروصب !ینآ متسیف رداق هک هرادرس
 هعالخ دوطب نآ تاتساد .دیآ نوریب راک زانم هاوخلد دصدددص ملیف تسناوتیم
 :.دمرپ نم وا دا شردام .ددرگیهرف شل زتجب اهتیسزا یزتخد :تسا یا قنیازا
 بوخشهلیف» :ددام .«مدوب امنیس# :دیوگیه شرداسباوچرد رتخد .«؟گدوب ات »
 ار هک رشد هبلاخساو» : ردخد - 55 ود يجح ملیق هناتساد# ؛ دام :دلر* ؛یتخد .؟دوب

 ملیف ناعساد بیت عندب و *...دوب هتشگ یچ شاهن خم ًامتیس ذا هک دنگتیم بی مت
 !دهدیه ار لمات ءریاد تلب لیقشت

 وا داهب ثانش وط :همج رت

۵1 



 یرزاس و رسک هناخراک : دوهیلاه

 ؛دیوگتیمک پكنارف ۰ یلاکیرمآ لادرگ راک نیرتیتاپودا 8
 ۰ تشا ذ ایعخا رد يُت اتساد نی اب الد رگ فد رعتیآ رب نشجاط ی زا لبق»

 یلو دشاب هدشدل وتم هک رتیدصخش راتفبزا دناوتیم ملیفرکف هتبلا

 نهب قلم مظ رتش درگیع دارق گراوریملیق نی رود لیاقم یتقو

 یظ | وی تست تاساخاو راتفا ةتئاز هکتیآ یثهتسرذ :دوشیپه

 ار ملیف عوشوع منت يه یملیق هکراد ربملیفد عویشیآ و هک میوتب
 دو اد ملیف ناتساد هک تسیا لثخ الصا « ماهدیک مضح الماک
 بک ما هتش ون نه

 هدیناسرنابایار# ید اتش مليفنتخاس انا وکار
 ناجا یسا هتشسب وب هد نبش سایعقا یناتسادزا ملیق ع وصوع  ی

 پاچء« رک روی وین" هلجمرد ناتسادنیا شیپ لاسدنچو هدوب "دویچ
 هک رپتلتارق رث دوب وین هلجفرد اطع نیا پاج نامررد- ساعت

۵۳ 



 سلب وی و1 ملیف ی اد رگ راک ی ۳ زایسا هتب اج ندشهدن رب تذل رد ز ونض

 «شتفومان ملیف نیهودنتخاسهدامآ لاحرد و دربیم سب «ازیلو
 . دود * یو0۲ 18 و ص0 اوج ۶

 0 دویچنلاچ »نلاتساد هک داعفا یکفنیاب هک یست نیل وا 1

 < رونکلا » مرسمه : دراد اب ماش تدنادیگ رب تانکفا
 هشیمس نه و هدوب نم گاه مليف تاتساد هدنسون رونگلا . دود

 دایتخا رد یتل اخد هنوک چیه نودب وزامک ار مياهملیف تاتساد شراکث

 هلهو رد زک یضهک مشت فا یتغا ثی اب ما رز هاگسنفا یل و ماهجشاذدک وا

 هاهد رک رک مایف تروصب یعوضوم تدنادرگ سس تاثاعماهب لوا

 رتوصتتروص ار لاتساد مدوبن ردآق مرسمه فالخ رب نه هی اکآرف

 را رصاوع راشف اپ ددوم نیارد دقت یون ا یلومعش مسجدمدوخشیف

 ثتآ تند اد رگ یی رضاح و ملک تعواقم متسناوعت وا لب اقهرد هک درک

 ميتسن اوت یتحارب یلیخ مه هدننک هیهت . هدشملیف تروصب ناتساد

 زا لگیپساماس هک دعب زورود .لگیپساماس :مینل ادیپ ملیف یارب
 نینچ نتخاس را تدشب . درک ادیب تعارف ملیف تاتساد تدناوخ

 هداعا ارتامدوخیگمه بیت یتهیدب .درکیه یلاحشوخ راهظا یملیف

 هک مدیسر هجیتن نیاهب ایراد ریملیف نیبرود لباقمو ,میدرک راک
 هک .مروآ یمدد ملیف تروص ار مچ وی ی دنز را ین اتساد | هذت هب

 -# مراد راک و رس نوک تیام تاتسا دام

 ریاسفااخیبملیف نتخاس ماگشه یرپكنارف تدرک راک زرط

 شمایف زا . تسین یتراجنودس هجو چیهب دوویل اه تانادرگ راک
 دراد دوجو یئاضنیچ شراتفا رد : گیتی تسکص یساخ تانیمطااب

 1 هک ربات | رق لا نیع زدو دودی ینیلفوکی ردف تداسح ص اب هک

 زا . دنادیم دوخ ار هدنهدماهلا و تگ رزبداتسا ار یتیلفوکیردق

 هدننک افیا یتسکشلترب اقافتا . دیآیمش یششوخ دایز یعسک دل ترب
 نووبیاهفررج هشيپ رثع تادزاتسد لک ره گرپتانارف مايفلوا نشقن

 دم یه تسک ی هک رشت ۹ اد رد هکتم اگغ یتح هدر ادیمف ره

 هتفگ < نمیات ه هلجم ناراکنهعانزوز زا یگیب شیپیتدم نر هک

 هک متسهقفومو زاد و ردهت [ نیع .دی راد یراظعت اهچ نمزا» هدوب

 رشت هرامت هشییش يا رب اتیسزا منا وتیم خرید میمصت اذرق ۳

 تای هک ماهدیسر هجیتن نیاهب توچ منک یمن ار رکنیا یلو .ملک
 تق ریه و تیلاعف دناوتیم بوخیلیخ ینوت تیعقودرد هشیپ یثه
 مایفددهک متشاد دیدرت مدناوخار ملیفنیا تاتساد هکبتق و نه .دنک
 یئت گزاب و لیفان دی ابترد همتفت موکدمب یلوممک هک زاب

 یشقب یزابیانب ینامسچ یظنهطقن زا هک مدوب هدیسر هجیتن نیاهب
 شدآدعتسامهاک نه رظن هلیقن زاهک مرا ودیمآ .متس» بس نهال مک ملیثلوا

 : « .مشاع هتشاد ار

 ماجنا زا تسا ملیف قلطم باب راو بحاص هک لگیساماس
 هدرت یمسر ودقمآ | یتحو هدرک گربت ولج مایفکأنب و انا هن و ره
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 مایا جا ییییق ناززآ ایت نر زا دیگ تان دیتا
 زا ادایه هک دسرت یه اییز ( هتشادیج رخ رالدویایمود زا ردمک

 میمصت .دیآ نراوهمطل یشملیفیدت وشیتعاب ابق دری اسرات یادش |تاعع
 شا دمی و درادوگت توکسما رهبضق ,نیدقنم رظن راهظا تاب اپ اتهتف رق

 زا ملیفب تبسن یدعاسرظن نیدقنمو دش رازگ رب ییوخب زیچهمه
 هب ميجاريیشحو ویشرت ی ردتجوت تودبتق ون آ هندادناشت تاشدوخ

 ناظیع حج ی الاحیا و هلال تیحص گ رباسانآ رف کا رگ تقیقح ملیف

 هژاجا دش قفوم فی الف هلحم طقف . دیوگل کی ریچ باب نیارد 5

 راگن ریخ » یغ دات هیهت اهارب ملیف یدادرپمایف مانتو هی

 4هسو ساتع هس ییوو یسلو . دتسرفب یرادریملیف لجمب ساکعو

 لحعهب رداچ تی و نویمات ودو ناشی اهیشنماپ ءآ ریعهلجع راکت نخ

 هکنیا نود تعاس هجا :دعب :دندش نویس :دندهآ گراد زیملیف

 ی راد ریملیف لحمو دنوش ناشیاهلییموئا راوس دنرریگب» یاهجیتن

 دناونیمن هجوویهب یتسکفل تب هک دوب نوا مه .شنلع .دننک هایت ۳

 هچوتعاکشسیا یضحمب و دنک لمحت اد «فشیال» هلجمهب طوب رم یاهعدا

 یشدرگ یزاب زا دش یرادریمایق لحمرد شال نا راگن یخ دوجو

 دلم لار اگن ریو لاساتع نعفرزا دعب اتو تشاذیب تسد ملیف زذ

 .تشد هماوا یشراتب دوبت رضاح

 اس یاهبراتفرگن یرتیدج زا یکی هدیوکیم یرپکنایف
 ياههنحص هیلت یتسیابیم هدوب ادصویس هلثس یرادیبملیف ماه

 3 میدک گراد نیملیق دا زآ یا وهرد ار ملیف

 تیعضوهاگسام یراتفرگ مامت هک میدرت يعروصتلوا هلعورد

 سامت رد ایه یسانشاوش هرادا اب راکسا یآب .دوب دخآ وخ ۳

 یداتفرث هک میدش هچوتممیدرک یراد ریءایفب عورشیتق ویل و .میدوب
 اههشیپ رثه یادص طبضزا عئاع هک تسا طیحمیاهادص ورسام یعقا و

 اع راک محا تم امن اج العع اه اهییآ وضگاثص . تشف گراد ربملیف مانع

 (توف و رکیع) ریگ ادعاب 45 یمیسا نر رتکچوک :یتمومهمه زا دعب ودن دوز
 روپجچعاعو دن نیمهمطل راون یور ناگشیپ رئه یادصب+ دنک دروخیب

 گراد ریعلیف و مچ دادرب راک زا تسد :گرصتخمد اب لدر زوضحمب میدوب
 .میفک فقوتم ارز

 مرختشمرایسیل و ماهتخاسن ملیفراهچزا رتشیب لاحبات نه

 هدیشوپ رس لحم و هاک راک رد مار مياهملیف نیاژا هنحص تلد یتح هک

 یلاوارف هدیقع قلطم یلارت تقیقح هبنم ۰ ماهدرگن یرادریملق

 كيدزنیليخ ميئاپورا ناراکمهاب ار مدوخ دروم نیادد نم .مداد
 یارب ینیلفوکی ردف اهیئایلاتیاهب تبسن صوصخب .منک یم ساسحا
 ةسد اد و ,یضعب خب دسهک هاتسا ها ,تسا هد وب یگدزب هد یتجت نه

 ددیعلیف ی ا دوبدهاوخ شخبتذل میاربددقج هک متفایمیکف نیا
 مدد یه دات اهیئاکی رعآ ابیتفو .مژاس اهیئاپورا راک زرطاب هاپورا



 یاهدشب رو ماهدش دل وه نمهدیس نیاد هک منث شومآیف متسعث رداق

 زک رهو دنک یهژورمآ یلیلف هک یراتن امهینعب :منت ضوع ار ی دنژ

 لک یهمهنع دوخ رگید فرطزا .دژاس» ملیف دوویل اه رزق تسیث یض اح

 رد  مژاسب ملیف دوویلاه رد و مورپ ایثیفیلاک هب موشیمث نضاح

 ناسالقال .تسا یرتتحار راک ندخاس یملیف نینچ كي كروی وین
 فید مث ياتتجسا و د وویل اه «یزاس ۲ دز اخ راک 1 گا وه

 یرادریملیف یارعار همدم :هتسد کس یصاخشا ه گرو تلد ۳

۵۵ 
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 دندن اردک رعتسا تاب رد

 اب ار یصاوغ یاقت شه رز وصف گر پتات | یفابیذ و يسامم هر واز

 تای ندرک ادیپ یارب مقاوم یضعب یتح

 هدورب بآ ریز هبو دن زب شت روص
 . رونکاا» + دعدیم همادا یشاهف رحب روطنیا یرپكنارق

 تف وجه هک راتمهنیأ هتبلا .تسا هتشاد گ راتمع نماد هشیمه م رسمه

 ,درادهگن رودرگید گیاعههات رد ماسنازا | روا هک مدشن نیاذ ۱ جا

 2 و سد او منک یم نییسععت هدلتسد ون هنآ وئعد روا هک ات زا نیل و

 وا هب ار ملیف تامتخاس هشمه تهج مهد :دد ]یه مشوخ یشاص

 ج روم نادنچلوا هلهورد هکیدوجواع ملیف تاعساد ,ماهد رک راذگ او

 تاب هلی يسحت» .تساپیذ رایس ,تلادعم ؛ تقرگنا را ر#ق نه هچوت

 مایف يا رچاض یلبصا تیصخشو تسا هعشاذت نم اپ یئاکب رهآ دره
 شم دانک یشناتسود اب هتفه رخآ یلیطعت تاب ایا ددوآ .تسنم

 ؛یلاخ,یعنصت رهظزادعب كي .ژورنآ .دشونیم بورشمو تسا هتسشن
 یرتف تاهگ ان لبرع .تسا «تظیتکنا» رهش هبنشکب روآ لالع و
 ابو دژادنیب بآ داد شووخ هک دعفایمیگف نیاهب .دعفايم شوسن

 دنچ هربادوین كلی تروصب هک نعتسا تنآ هبیغتسا نیانا دیک انش
 «.دورب .دنک یعادچ شاهناخزا ادوا یرتموایگ

 یشیاهرحعسا و اههناخژآ یقیقدو نشود ییوصت شزاعفا رد ۶

 ای هتشر ثنثام اه یضتسا نیا هدراد :تسا شن اتسود هب قامتمهک

 اد اهرختسا هتشد نیا ریس طخ . ددادهمادا شا ونمات یاههاضدور

 زا مادک رع و دنیبیم قیقد روطب شزاتفارد رادرم هشقنتاب تنئام

 ۶3 رف ی  أ میطب لب  .لتشیتیاسیر هد رگید زا دعب یکب :اض رشتسا

 تسئیا لثم تسرد . دننک یمانش توعدا روا هک دنیآ مدد هقب اسم

 ؛ و وشیه یراق هرخال اب :تسا هررابسم و قو ی لاو شدوت ایت

 بآ تو ردب هک رزب یشتسافرطتاپ زاو دراذگ یع نیمزب اد شب و رقم

 نا ردتایع :یرطتآ زا و د وشیم دیدچ ۴ ًاضمشچ زاو دو زی عج ریش

 هیاسمف عام دراو تدرک اتشاب . ددوآ ی ان و رب ۳1 زا یس خام

 . تنت یه زاغآ ار شیایچاهو دوشیم

 شن [اگیاسمه گرزاوست تاچ کا رف فی اف هث نت یم ساییحا

 فن اوت هک دشدلاش تیهاات ار شدوخ تیاین , دوش لئاش ماییحا

 ,دهدهمادآ شعار هی و دل یلمع | ریشاهشعن

 اد شایسیدبق ناتسودزآ رقن ود , شددوخرب نیل وا رد
 هننک یسه لابقتسا وا زایجعت هنوت حیه نودب هک دنک یم تاقالم

 ایهک نیا لعم تسرد :هقالعاب وازا هک دوشیم ینامهيمتی دراودمب

 رویم اعشا رد .دندک یم لابقتسا .دناهدش ورد ور می رفت هلیسوكب
 هد نبرباس اب تدرگ تبع هد یتیم مش ریلع و یتحآ ات اب د وشیه

 دن اش لب درا ودعع , دوشیم هجف رگ ن دف قلا جا عج زد و ؛ دژادر

 دیس رد گدب دشت اف وت اجییا رد خوشه دن زا یلاخو 3 و رتم



 .دنک یهرتسا رتسحا یمک ادابجاو

 شدوجو رد لیرم هک تسا «یفس » زا هلح رم نیا رد »
 سابسالاحنیعرد مد یه اف رس و شعار آ :عیلرص زا یک و ساسحا

 فءنام تدرد .دهد هغادا شرفس هب دیاب هدشیقپ رطرهب ۰5 دنکیم
 دن یه فراق راداو اروا یقیصوت لب اق قو یچراخترده 5 نیا

 . دنک ناجیتما , تساهدیسل قورش هک ی راک ماسناری ار شدوخج هک
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 یارب . دوشیم زاغآ یعقاو یراتفرگ و رسدرد,لافوت ناياپ زادعب
 طحخ شش یاداد هک یمهارهاش زا دیاب یدعب نختسان تدیسر

 و تساكانتشحو .هداج یور رورمو روبع.دنک روبعتسا ورلیبموتا

 * لب رعدت دمت تک ی لاج رد یزو آ عاسرس تع رسأع اهلییسوتا

 تشنگی جا هک یثاع لیبموتا یولج زا و دزادن ایم رظخد او شک دنز

 هک دننک یم دوصت لیبموتا تاک دننار درذگیم دنن زن یاهمطل واب
 فرطب تاب وافرطب یشنتلب یتحو دناهد رک ادیپ راک ورس یاهثاویداب

 .دنک یمبات ی وجب آ یل اخ
 درط هک دنک یم دروخرب یهدرمای لی رمدت :هارهاش زادعی»

 دوشیم هجوتم یدعب یاهتسا رد .دن راد نشخو ده دایس اگ راتفر

 8 و هدلننخسه دم زهر یدنی آ شوخات هک اي رب وا رستشو مد یه

 دناوتیمُ ًاقیقد . دمهفیهن یزیچو دوشیمن اهن آ یاهتیحص هجوتم
 دیدرت نیاداجد هجیعنرد و تساعوقو لاحرد ,يقافتا هچدک دعهقب

 . تسا هداد تسد زا | رشاهظفاح هل دوشیه

 یاههق وشععزا یکیب :هن دسریمخآ لیقام رختساب یتقو »

 .دوشیه وب ورا وافرط زا یناوارف کد رساع : دراد یلعت شآ یمیدق

 یراددوخ واهب بورعمنداد زاهمه , دنک یم بورشمیاضا: یتقو

 ق وه هک تساحتارد مک یبه ابورب دن اخزاا روا مظدع» ٩ تل یه

 یزیچتسین رداق و دشابشیک دن ز هرودنیرتدب دیابهرودنیا دوشیم
 دوجو یک اندرد یاعزیچ دیاب هک داده ردقنیمه » درو این یطاخب

 .دناهدش كتاب وا نتمذآ هک یشابهدشاد

 یهوتصع رشتسا نیرتت رود هک رشتسا نیر فرطب ۶

 و دسریم رسخعتسادب تاوتات و هتسخ .دوریم شیپ تسا دووتسو»

 قیاسبرشو لاشدقاف شید شندرک انش .درادنندب رد یقعررگید
 و دننکیه هیخسم ادوا ًامئاد هک یتخوورسپ هدعكي نایسزا .تسا
 یاههرسخص تشیدد و درنت یم ار دنشاسریم تیاهثهار یراتفردب

 .دوشیه دیدیان اعهدید زارختسا فارطا گر دب

 شدوخرد و دتفایم شاه اش شمشج ناعخرد یا روزا»

 هدهع زا هعسناوت روطچ هک دنکیم یطاخ تیاضد عون كي ساسحا
 ۳۹ یت ورته هث ات تروصد واتساقآ لحم نیل و .دیآ رب داکتیا ماحنا

 ژاراگ رد .دک رزب و هزرع یاهفلعزا هدشهدیشوپ هناخهچغاب .هنمآ

 هتخادنا نیمی یدایز تدشاب نافوت ار یرگیدرد . هدشهدنک اجزا

 لد اق رسید یشآ یه .دشک یع هاگنش شا هب اب هلورشب یاهرجنپ زا ترا

 اب ورلای اپ اجییب بدن اهدشدیدب ان شاهدا ون اخدا یقاهیلک :تسین تث وکس
 دا. .تسا یلاتی نمآ درم صاخ یایور عقاورد هک تسالب رمدت یاه

 «سوباک :زیچكيزجب هدن امنیقاب یزیچ رگید شلیماف و هناخ
 دوصت ۰ دنک تبحص شهلیفبمجار درادن تسود یره كنارف

 فی رعت ییواصتاب هدرک یعس هک ارهچنآ تاملک اب دناوتب هک ننک نمت

 رونکلآش رسمه هک دهدیم حیجرت .دنک یی رشت و دهدب حعیضوت ,دنک
 هدزاس هنحصد هنحص ی رحتیوام قنرطذاار مای هدر شیاداو 45



 دف تو جیصوت دروعنبأ رد

 رتشیب یلیخ معا روطب امنیس هراب دد تد رگ تبحص هک یباگ ره
 عونتب لی اقعرد | ر یشهیعق وه ۵5 شده حج رت : دهدیه اخذ دو زاع

 .دنک صخشع یئاکییهآ غامتجا
 دوش یم هنایامن شایکشع یاه لیبسریز هک یدنیخبل اب

 شودنسیآ زا هشیمهو .ماهدش هک رزب «تاتیتک اک هردنم ۶ :دیوگیع

 .ماهدوب یفنتم متردقمامت اب را هظفاحم عامتجانیازاو ندرت یک دنز

 تیسن تسا ی زیهآ تنوشخ و دیدش هلمح ملیف نیا دد نم یلسافته
 مراد هک یتحادان اهنت . یفارشاودنمت ورث شامتجا و یت دنذ نیات

 یل و ماددررک هدافتسا مایقنتخ اس یایف مدرعنیا لذانم زا هک تسنیا

 اهسیا زا مایناوج تده مامترد هت یهودنا و یتحاراناب ار منید

 . مک یعادا مادتشاد

 دره مامت یتداسپ مایف لوا هشیپرنه یتسکنسل ترس *
 هی ساق زا یک نم هک تسی داد نلوا نیا » تسا یاهداعل افراخ

 هنومزنیآ رد هک ميوگبدیابو منکیم گربهد اردوویل اه كل رزب یاع
 هشیمهو تسالمات یا هفرح كی * ترب » , ماهدشن یراتفرک راچو

 نیرتهب نیا دیوگیم ه؟ شدوخ فرحپ و .تساهدامآ یراکمه یارب
 فارس هایت اعارن یراوتاما رف تاییا مت زاپ ن تتشآ یهایق
 رد . دیک امش نعفرف دای فرص ادشقو هام دنچ ميوه تسیفات

 ..تفرک دایانش .ناعرهق كلی دنناعار نورگانش یگاام هسو ءاجنپ

 ناچمد رپیو را زمملیف تیصخشتسن اوت یمن وآ نحو سا جیهملک یهروصت

 میخآ ده یک اهن فاوعست نسکشاگ رب هرهجزا ی یاب رمآ لو

 یتاکی یمآ صاخ هلتسمكي مک فی رعت ملیفرد مهاوخیم نمه؟ یزیچ
 رهسش دد ار یاهتفص دنچ هک تسیفا5 هل نیالرد یارب ؛تسا

 اد مجا راه یت ای ودآ 45 هچن ]دین ادب ات دین یت دنز «تاعیتکن ۶

 رد ۱۳ عزا :,تسا یقیفح و  انتشح و تنی وگیم ایا تا

 برهلت زادتعب مات ام ۵5 دوش یبه تعاع دزادد وج و ام یث دن زفا رطا

 .ميفارذگيلکلاذا یگايردرد و اهرشتسا رانک داود وهیب ادنامیاه
 1 تنسآ نوه هام و تاتسادییا

 یشاجژا تسا ندش مامت لاحرد یرب كارف یاهفرح

 لاوتسشدوسخ زا هنیا لغع تسزد .همدقم نودبدعب و دوشیمدمأب
 ملیف ناوتیمن كگنراب هک تساهتفگ یسکهچ »۰ دیوگیم ۰ دنک یه
 ؟ تخاسیدچ

 زایس گلف ر .:تسهم# یگند لاحرد هک مزاسم یدجملیف نم

 هکلب . ینوینوتسنآ هقیرطب یگند ملیفه هتیلا .تسیئابیذ زیچ
 1... کن زیپ وهدب نیا د - ینیا ژهقی رطب

 یلت وا اب ویلی ود : زا اهسکع و هبحاصم

 ول داهب کنش وه :همج رت

۵4 



 نهذ تاب زادنآ مسج

 اهتبا تعرس هک یضاح ناز 9

 «نشنت# نیس و 4 دنتفآیع تاگتشزرف 2

 نقد هوا عالی آ ید ییتعد

 اب و ۵ رتبه ثبت ی ۳ ۱ یکسن ال وب

 ناسمنتوعد یعونصم همین یعلاح اب تالش

 یسایدرا ار شا قم هتفر هار هک دنکیع

 رایس « هاتوک ملیف نیپ لاس هد ,
 . یناعسیل

 دیفسودلب ملیف و , هملک ۴۳۵۱۲۵ ۵وبج
 دیماه اف سا نمک | ویو هرات
 وخاعلا قوف هد آ تعتسآ ۳ ه ره لات وخ

 یتایءایف تدمشا رد ؛سابیتقا کآررب

 * بآ درد وفا 9 ۰ هد هیات

 مین

 ته اٌک رد ودصد 33 اسد

 اه یعرظ ماتخیاچ دن ۵ ماد رتسمآ ظ و

 سپس و 4 انآدادرم هالک نیرتاییز »
 هچوک ۶# مان گرید ییسیلگنا ملیف

 درود یگتست دوو ًاعزور فا ۰ ۶ تسیذ نرف

 گلاس رتالاتساد تاب هگ رادردملیف یارب ۳

 نی ات نرخ آ وا ای آ . تم یه هنامآ

 دی هک نیست با قوخ دعا وخ ی ایی میوه

 ]ل دناشک یع داقتعا نی اب ار ام سرچ

 نا ۳ 3 یا لودحت تتلو هار رد

 ه وفورت نوچمع یرث امنیس فالاخرب

 ب۰

 یا سس تستی

 نی یخ[ هلا وتعب ۳ و تالش نک هشیر

 شات زاعد روم رک تیدوجوم هعاب ءاجلم

 و وی 4 دسر يه رد :ك | دیس مثال

 و تسا دونشوخ یشیوخ مادم تبرغ زا
 ان" اب ی رد 4 درب یم شوک تانچئا

 نت یخ لد ۳ وا دف اب : راد یوم

 یآهیحور ۳ دن وگج 5 تف کو دیه هاب ایچرع

 ماش یلبد لای نف ناب ز تاب ژا هد رز

 ید دجسپل نیش ۳۹ و یا هدجا و 3 یه

 نت ۱ ینف حالا لب ۳ و دیک یه

 دنا فا نود یک هاش ] دف اب از

 دعاوت یتشخب لاح نیع رد و دژیم

 3 فیفاوخ يه ونک ا ه5 اه اصم رد

 نیا ک هجا هفت يعس نیچ رغ ژا شف

 ردالپ ها آ نبش ٍ 8 رذ ار ز ها

 یاهیخوش و دوش ظفح یکسنالوپ نکفت
 گدادرا رق ۹4۳ ماد زا شاعدا رق ِل وا

 نا أ آ نت 3 ای تلمد هب هی ار

 1 گ قتسش 1 تات الو سرب 8

 یکسا ذوب نمود 0





 دیشاوخرد پلاطم یهمه یهظحاام اب

 تاسد هنر و زا کند و نیآ 459 تفاع

 امش.فا اب هیاهبخاصع ات تشا نخ رثق
 هرادتسود فل وه هن وگجدک دید دیه وخ

 تک دروشبف دو دوخ نایت ! یوخ ۳

 تشپ هک ار دوخ قالخ تیل وسم منع

 » اه تفلاخم اي و اعههقیق . اهیخوش

 یتانشتسا الماک یشوخ و اهیریگ تخس
 ار همهنیا : دنک هضرع امشب ؛تسا لاهنپ

 مسلیف صوصخب و شیاه ملیف هیلک هک
 اناشدوسج ویو یعطاق لبلد 1 یاقعت

 ین
 یتامنیس یعش هک تسا لیلد نیاب

 هتخاس وا یاههلیح زا نیتشید یکیسن الو

 . شنعخ یاهزیرت ۳ اعیث اهر 15 هد

 لماک تفد و هبساحم ةداز هک شاهلئش

 ۳ هد یپل ِ نا رو ۵ یلیاست هل سا

 فالخایتحو ندوب یتاساسحا هب شیارگ
 هل وگچ مس یتهک دیک هجوت اش , دن رادق

 شقن هک ینز ریپ تروص زا ساوسو اب
 ار 4 دیتفایم دادتشیف 2 مایف یا

 یسیث ات . تسا هدش فذح دمت يم یزاب

 تسا یهاگن لصاح یفیک ظاحا زا ملیف
 .تسا فر طیم لاخهوهرد ظ ما اظ دیلبوب ب 7 13

 هک یل ایخیرهش] ۳ 11 ید ید وصجت

 ( دوشم هتخاس لآ رد ییهذع تا روصت

 غوردبهک دروآ یم تسدب یقمع هن وگنیدب

 یه پسک ار یتیب اذج و دیامنیم یعییط
 تفارظ و دراد یکتخاس یک ه5 تنک
 یماخ رد یتح ناوتیم هک دد ابیم ار

 اهنیایهمهو , شدید اراکشآ نی اهحرط

 ۳ اشک بم یل اید نیتخانش هب ار هدنشرف

 ه ششم 1 ِ ًاقهرد و تسیل ای یاکب 1

 . ددادیما و لابخو تاوخهب ار

 دث اعایشا کت او یاهملف

 داقعت ۳ اقا دن و ۵5 مد اب رد تی ۳۳

 دیاب هداس وسط . دنشک يه هرخس از

 دطمقف رک نیا کارم تسا مزال هک تفک

 دومن یسراو ؛ درگ یه اروا گاهملیف

 شو

 دد اد لامش هناداتسا یتراهم . شف و

 ثودب شم و هداد رارث اهن آ نتخاس
 ملیف هراب رد دناوتیم یگتعاس یعضاوت

 یاهسققیهراب رد یرادجنلثه . < یفثت 8
 ةتخاس تو لاک 8 + لب وتسم ها هک

5 

 اد نیدقان دناوت یمن نیچ چیه
 شیوخراکب یلرقم كينانيمطا زا ییشیب
 یی لاح رطرد نقل ی گیت

 . .تسا هدنسنت نکمطعم دوخ یفانیمطا
 3 یخ یتیش و هدرمع کاءراتس # رفنت 9

 : دشاب هدش هتخاس یبیش هک یت#و

 دهاوخ نآ هب ندیشخب ناج یکسن الوپ رنع
 هراوید ۰ در وخیه نا فاطا دود

 تب ماقع ات هنحص شادا هنگ یا یه

 اب ييس ؛ دوز یم اب ملی تی هشت

 نیشناج اردوخ و تسا هعراذع رد هل

 تخراانیعطا هظحل نیا دا. دزاسیم وا

 .د داذگسیم نادیمب اپ نافوطو ددابیمرب

 تانیمطا یکسن ال و غاخا هد ثو اد موآ

3 

 یکسپ یفصدد [ بنا



 نهذ كاب زادنمشچ

_ 6 
 نوا «دنتفایمناگتشرف» ای[ س

 ۱ تسامش ملیف
 را گاف ملیکنیآ وا یعست ال وپ

 شمان هتیلاهت ] ءهجعت تب و درهودآ

 دیدن هلجم ناک هنسیوت هک روطنآ
 . هدش هخخاس ( تسین ههحشک ظ دناهعفو

 هدندفایم ناتتشرف» زادعم یاهملیف

 ۰ یادنت رابع

 : با راد ناتسیا , هرغال و قاجد

 ةناراو فال ی رظاید» 2 هبآ رنوقاخف
 رد هک روطنآ , «نارادریغالاک » هنو]

 * یفتتهدعب : (دناهتشوت «دیدناک » یهلججم

 یهچوسک نآ» هنو) «تسبنب هچوک» و

 . (؟تسپ ن
 راک «دنتفایم ناگتشرف» 21 بوق

 یلیصعا ۱غ رافشردمنتف رگ یا رب امشیلمع

 5 دوی

 تاموبع داف امآ , هاب - ین ال وز

 مدوب هتخاسا ر «هجنت تی ود یمود» تروص

 : تسین یلوصحت ملیف كسب عقاو رد+5

 نآ رد هک یگامنیس هسردح هنیسوب هکلب

 ثالا . تسا هدش هیهت مدرگیم لیصحت

 مرادنهسردع نیا نلصحف مهوزا یربخ

 مد گه لیصحت اجتآ زد دره یتتو امآ

 نتخاس یدایز هلال یسک یا
 تداد تلاخدنود هسرده : تشادیفاشا

 هدهعب شاهه : سرد ههانیس دد نلآ

 بفرط زا ملیق تاتساد نا و تفرگ نيم

 هد اد صیخشت هچج وت بل اج هسرتد تایم اقم

 . وژاس ارشآ تساوتیم لصم دشح»م
 یاجب نادرت اش زا یشعب هکنیا هجیخت

 لات تنسیم دوس مالک نیلیلفم
 زاوج دن دش به وه دن ژاس ناشابیصحت

 اهنآزایکی نمو . هننک هیهت ملیف جنیای
 ۰ ۳3۵ 3د

 لد امید ات هثیاع هسردمنیأ  يس

 یث امنیسهیل اع تاعل اطعهبسوم) ۳0

 .تشاج ( دین رق

 ! سانت طفحان هتیلا بم یلست الو

 دسریمت 10۳۶ یایب امیهسردع تیل اعق

 دنتخاسیه مهمايق اجن آ رد یلصحم اما

 ملیف

 : هل ژاسجه مط زود حق ا ورد و

 زا رتالاب 18ظ0 یاهتیل امف - س
 , تسو لا ملیف

 مناوعیما نه ۳ نیا سم یتسل دوو

 شو



 نهذ تل زادنامشچ

 هب یشن اس : لاسحیهب .... ملک هتواضق

 شال اسیلصحم سردآ ویسادک یاهنایلاس
 تدسهو ... ميتشادت :دشابهتشادار لیق

 . لاس ۵ یتعب ۰ دود رت يت ال وط لیصحت

 نیروتس ::دنعشاسیم رج ملیف :نیلصعسمو

 گداب زتادم مقاورد | دن درد یه مظ ملی

 و (دندوب لوئشع نیودت راک لیصحت هب

 شیپ یزاسمایفرد+ک یرگید یاهراک
 .ميتشادمايف شیامف قاسطحا وداع دو آ ییع

 ندید یاب دوب هیهت فاطا هک لوا قاطا

 و تقریم راکب هدشن نیودت یاهملیف
 یاهرک و ییوصتابادص قیبطت تایلمع
 . دشیم ماجنا نآ دد یف

 یگابغ ملیف شیابت هب طقف یعور قاطا
 یارمب تادرگ اش +. تشاد صاصتخا

 هم له نثا و هتنتشآد جایشخا هری ام

 ایآ» دناد جاعحاار یملیف یسک قو
 مایف هناوتیم یدرت اشرع . دعاوخیع
 رصع» ملیف هب جایتحا نم الثم .دداوخب

 نیا یبتک ةماناضاقت كلی :مداد «یئالط
 رایتخأ رد مايفژورهب ضرعردو منت یم
 اللملک شودنیا «مرظنب دیک یمدآررق نم
 .تسا یلص#

۶۴ 

 ناگتشرق» ملیف هک دسر یه لطف بس

 هتخاس اف نوحم ینف لیاسو اب «دنتفایم

 یا ریار لیاسونیآ هسرخدم اب | کیش منیاتظ

 ةدرک مهایف امش

 .دسردم طقف :هلب یک الو

 شدام لیالداب هقاللع رطاش ابآ_س
 یسع .ملیف ناتسهل زا تراخ امش هک تسا

 یشیدرابدت دعاوشم تاتلد ایا و لب راس

 ؟ دین رفاجتا

 تفوچیه نم «دینادیم -یکسنالوپ
 ترابعب .مزاسیم ملیفیه .مشک یمن هشقن
 راد هو زاع هک منت یه ار ی راک نسیگید

 ین اتسسوت هشیمد:موربمیکسا هعآرب یتقو

 درد و مراد تسود هک منت یم باعتتا ار
 .مدنسيم هک اد ی اهییبشا یس :هوک تآ

 هسب گید زود هس ؛ میوک یمن مدوخب و
 ۲۷۵10 18878 اب و 01
 دور هباست مناديمتنم :هن .تفر مهاوخ

 رد .درسد معاوخ تاختنا از اجک یگید

 تی[ وله شنا ز وطنم مش ملیق ۳

 نم طظاود .مداس ملیف ناتسهل رد گور

 لادجتوخاهیث اتسهل و تسایل اع تاتسهل اب

 است آ رد یگید راس نمک دش دنهاوخ



 (جیوون الام تن ومگی ز) بآ دد وقاج

 ملیف ؟بآ رد وقاچ» هکارچ «مزاسب ملیف
 اهن ا نونت | الامشحا و تسا هدوب یققوم

 نتخاسءاما .دناهد یک رواب ارم دادعتسا
 . تسا یيلاچ دایسب راک ندشل رد ملف

 فاوب ندنل هک اهزور نیا يا و صدر

 ادمپ تیزک یم یعوسن یئایودا یامنیس
 نتهب اجتیارد مهینق لیاسوو تسا هدرگ
 : « یاشمف نه و .د وشسم اهلی رند اج ره زآ

 [اهیسیلگ-نآلقع يناتشيپ رنع است چیه

 ادیک رغ تا د و زلاعد ۳ :درت تا وحت | ثیق

 یضعب .درت ملیفاد یعوضوم ره الآوتیمآ
 بسانمروشک زا یضعب یارب اهغوضومزا

 غوضوم تب کا راد « رقنت» الثم .ثن وت

 تسازوظنیا مایق تعیبط .تسیا یناتسهل

 مزوظنم .دیآ یمن دد روچ تاتسيا عاضوا اد

 یبصع یاهشی رم تادسهل رد هک تسیث نیا

 اهن آدادعت كس تودب اما ,دن دادن ووجو
 یهلئسه لاحره دد و تسا یتعک سیلی

 دوشیمن نایپ تروصنیدب یبصع ضارما
 یناهنت هک نطاخنیاء دیاش ؟تسیچ تلع

 تسایورا طاقت ییدنا رتمت تاتسهل رد

 صوصخب غون كي متساوشیم نم لاح رهب

 .ریشالو معدن ناشار یداعریغ تالاخژا

 هک متخاسیمیئ اجار ملیف دیاب نیاربانپ

 .د راد دوج و یداعرغ ال اح ون نیا

 اف نم آق ملیف نوخاسهب ۶ )بو

 5 دیاهدرت یش

 نیا دد یناداهنشیپ - یکس الوی
 اهن آ نعف ریذپ اما ...تسا هدلش نم دروه

 هدننک هیهت ای رها رد .تسا هرطاتمیعوت

 دوم رد)لاثم .دنت یه تالاخد زیچ همه رد

 هدش ینیب شیپلبق زا نیچهمه :ملیفتاتساد

 ات درج رظ اله . نیچ دیع ام او :تسا

 .دوشمزاش آ ةدوشیم زاد نندود» تایلک

 روهظ یاجب مهاوخبنم دیاش ؛ارچرخآ
 هرابکی شرباسم اینآ ء ییوصت یجیردت
 نیا یهمط :هش . معدن باشت هدرو گور

 حیچررت نیع .دهدیه راذآ ایملبق زااهزیچ
 .مدک رات مدوخ یاهرگفو تاتساداب مهدیه

 رد ملیف هیهت یارب یاهعانرب بس
 ٩ دی رآفن هسنا رق

 همان ی اهروشت ی رد نه بیست اوف

 هست مشاب هتشاد کرکف لا . ملیچیمث
 ها فری اینا, دشابس هسارق بانه

۳ 



 :یوسنارفلوپ ایه هتبلا .درک مهاوخملیف

 یا و) درادن دوجویلوپ نینچ هک ارچ
 نانیهطانم ایآ من ادیمل تشاد دوچو مش

 و یسیلتتا لوپ امآ « (هناسی دندرگیه

 بتسا یضاحنه هارد هشیمهیئ ای رمآ

 رابتعا نه اهیوشک نیا رد ها ۳

 ۳ اجسادیگ | نیاربانب .ماهد رگ بست یفاک

 « ددوخب هسنارف هب الماک هک مشاب هتشاد
 درک مهاوخلیف هسنارفدد این آ قایعشا ام

 ؛اهژور نیا , دینادیم ,یگید یاچ هنو
 ۴ .دزناسفع ملیق اچ دری هی میجا ر ست همه

 اهنیاار یملیف یساارچ هعتیا می رشت
 لگشعرایس دزاسیمت اجنآ و د داد یهر»

 درد ار ناتدوخ یاهژاس ملیف .تسا هدش

 مایف دن وس زد دراد داذ وآ دی ریگب ین

 و تسا لودشع اجنامه مع هل . دژاسیه

 تاب ًاعقا و امنیس .. ناتسلگن ارد وق و رث

 یرامعم تیاکح .تساهدشین اهج تعدذص
 واژا مدرم .دژاسیلپ دهاوخیم هک تسا

 یوالست وب رد ارلپ نیاارچ دنسرب یمن

 ی وذاسک وی رد ار راک نیاوا .یزاسمه

 نیعم لیالد هدع تیهکنبا یارب دنکیم

 باجیا است آ ددار لب دوجو نوک انوک و
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 لس

 یم تاگتشرف* نب دسریهرظنپ بس
 7 تسع کف رتشید تعایش * یفنتا و «دنتفا

 نیا هب امش ایآ .امش یاهلیقرگید نم
 نیچهلقسم نیاایآ و ؟هناب دیققا و هلئسم

 ؛ دنک یم لح ار

 اها .متاتيه الاهاک هلب - نیکتسل الو

 یم لحار یزیچهچ هلئسع نیا منادیمن
 : تست ناف راد یی وق هک من | دیه طقف نه .هفنک

 ۱ یتاساسحا منا یمدآ نم فرط كاب زآ

 ید فرط زا و بیرس#ع و پیجع و

 مزاسیمار یملیف یتقوو «قیقدو ریگ تخس
 -یم ,یمعممظن تل تحا تدش ار مدوخ

 نه هلبخم زا فدای ز رایس راکفا .مشل

 هک منکیم روبجم ار مدوخ نمو درذگیه
 :مزاذگب ناشراثک بیت رت ومظن نآ یطابخب
 راک زا شیپ هک هچنآ یارب هتکن نیمه

 یحا رط ین و .تسیباوچ مد رتیهامنیس

 هک هجنا ..هریغ ومد رک یمیشاقن :مد رک یه

 یتقو . دود تخسو تكاشخیلیخ مدخاسیم
 تیاهن متخاس از 6 هجنت كيو د یهود

 یلتش رد ار دوخ دک مدرک او می

 ملیف یارب مدرک یم یتفهک مرادهاگت

۳ 



 (وب ودنی رتاو) ردنت

 فاتب هوم تا بسا الو
 مراد داقتعا هک ارج . وگتفک نود

 رشاو تست هاب هک مایقدد وگتفک یا

 زا ًافرص دندک یع ار راکنيا نارگید
 یمعالک یعقو عقاورد.تسیطلغ و یداص بغ

 مقوت ؛ دیونشیم هاتوک ملیف كيرد ار

 ۱ دوج وب امشرد لب ملیف تاج لدع د

 هک تشاد دیهاوخ راظعثا امشتقیشح ردو

 یدادرا رق یهقیقدتسیب زا شیب ملیف
 ار دوخ سس تلعنی اع ۰ دن !دیپ ههادا

 هک مزاس یملیف متسا و :مدرگ دونحم

 هک ار هیت هحیعخت اب و دشاب هات وک کارو

 ۰ منک فذعنآ زا دراو قلستدنلب مایت

 یتدم ار شروخ یست یتفو ؛ اما

 یا هقالاع همکف نیععلعشتاد هد قول

 خروج ود وا رد تآ أ ندشدارآ اعآرب

 تب د ول ندومز آ دوخب دوخ ةلک دی آ يع

۱ 

 رد هک مدرک ادیپ هقااعنم .تسپ رگید
 یناج اتو منک هفاشا ار هگتفک من اهملیق

 قیمع تمیبط ,لاحنیعرد ..مهاوخیمهک
 هک دمت یهاضت۶[تساکد اع ییغ الاهاک هک ین

 تسا یطاخنب اب . مهدی یدازآتاب هات

 تعیبطب یتشیب ٩ دنتفايملاگتشرف 45

 انا هب هت یمظتهب ان تسا كایدزپ نه

 تساکيدزن نیچن آ هب یتشیپ زین و مدقتعم
 یزیجن آهثو دی انس رد مضا وخیم 45

 مر اسب مها و یم 1

 ۰ مرادتسود ار اهنیسرم لا رود

 لا رتس و و انس رت گاضملیف مرادتسود

 من ۰ مس رتد ها وجیم ماد : مشعل

 اریندید نیچره .مدوخب ناکت و منک هیرگ
 اما ! رگ زاد هدلبعش ود نجدعیتح مراد تسود

 ات آ زا .مژاسیمن مذک یمنیسحت هک | رهچ ره

 مظن تدتحت دی امار مد و ممد یه نسخ

 هچن ]اب هک مزاسیم اریکزیچ ؛مشکبنیعم
 دداد توفتمنیبب مرادتسود

 «بآ ردوق اچ»هک تفگ دوشیم : اذهل
 مزاس مداد تسود هک تسا یملیف یتخیب

 ۳ ماهد رک تا نتخاسب روبجم ار دوخو

 یناهملیف تآ یهشک ردرتشیم «یفنت»
 هتبلا , مثیبب مراد تسود هک درادزارق

 رویجممشملیف نیا نتخاسزدهک تسا راتشآ

 هک اچ .ممل تیاعر | ریبیت رت ون ۲۵2

 تاروصعد تو مراک متساوخیمن در ید

 شو



 نهذ كن زادنامشچ

 . دیابب ردبآ زا هلانسرت یملیف :نا نچ
 دسوس ونیاد رث ! تسایداع نینچده

 مرادتسودهک مزاس یثاهملیفهک موشراچد
 رایسب هک دنیبیما ریزیچ مدآ یتقو .منیبب
 هک تیم ادیب لب اهخ اغونل ریواو تشقد

 . دژأاسد شآ

 مدید ارد « هقناسن » ملیف نهینقو

 سس یعلیف ملی ام نابسد هک ۹ مدودب

 راک نیا زک یشهک من اتیه اما .عژاسف ای اب

 بیت رتنیاب ی ا هکارچ .درت معاوخت ار
 مدوخ میعصتهج فا :منک عورش اد مراک

 متفث هک بیل تو من نآاما ماهعف یک ار

 ماوتحت رگیدو درت دهاوخجلف الماک ایم

 . مند دیاب هچدک تسناد

 تاگتشرف» نییذآرتشم یهطقن - نم

 هک اهتسد کات د دیاش ! یقنئ ۸ و 4 دشتفآ یه

 دن ییهیسانآ ردملیقک اهتیصعشهک دشاب

 دوج وی اهنیچنآ رد هک یاهبس یهدسصو

 ,.: مليفرظن زا هک دراد

 هییشگزیچ نامهبنیا - یکسن الوپ
 طیحم |[ یتعی :مراد تسودامنیسرد هک تسا

 اهمد آ هک مراد تسودا رد یتق و زبث و .اضفو

 ینادنژ ار ناشدوخهک ,دننت یمشوما رف
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 ینادن زارمیوخ مراد تسودنه ؛.دننکیه

 اب هلاس هدژاود یعقو دیآیم خداپ .منک
 مفاد تسودار یف اضف مدوب هلاسهدراهچ

 هتس گاهقاطا رد ... منادیمت ی لوک

 لتم یثاعمایفزآ و .۰ تشاددوجو هشخو
 هک زاب رددتخوس» و «هدشمن گتفعنای ای »

 *قزاب ردهتخوس# زا اتش دن سیما یعمشوخ

 هوکشاب ان آ نمودشریقحت یتحانپهک یملیف
 هک یئاضفاب یمایف , منادیم دوریل ایخو
 یلیف ..هاگ رو یاضف هد وق یشونصهیم

 تس اهنیا یهیهدتل + دود اینست

 یاهثاسشا ینایئدهب ارم اما, دشلئتبم

 تیعقاو هک دوبنیا ارصتخم یشتاءودرب
 هدش قلخ ون زا هکدوب یئایئد ,تثادت

 . ذوب

 تب عجا هک یا هلخسم تا ید ۳

 نیعس دیاش شکل نیل وا لایک تیحبص

 مه. .یمک متشاذل ... نسیادخ دمب .دشاب

 »رد رع من وگب لب راک .: .نساک ایتها و

 نث ا ... متسین یضاقنم
 :دینکم :دینک حب شنا رهلسع نی | دین اوت يه

 . لب تام

 غلات یفن نرهاخا ... دینشت ین

 ساق وف یا همی مرادتسودیم نت



 (ون دوق نووبا س ووسن هد رنا۲) رفنت 9

 دوجو یزیچ هتآ ردهک تسیعقاو هداعلا
 : تی یمآ رد روج تیعقاواح هک دراد

 ,دروآ یهدوچوچ ( راشف هک تسا گی نیچنیآ

 .دشابهدم [باسحب نیچهمه یتقو هک ارچ
 فاهداس ًاتیست لیاسف زا هدافتسااب شف

 زوژواب اراضفیا تاشنودب :دوشیمقاخ
 جیس ابات درک قلخ دوشیمیتهب سگمكي
 5 یکسپ لوع ناویحنیچ ودتأپ

 با رد وقاچ»هک دسويهیظند بس س

 هچنآ : دهدیم هئازا ار یرتزاب یایند

 هک تسایزیچ دن زیم معریاد شمارآ
 یاهتیصخشکق رد دنک یمسح یچاشامت

 ۰.۰ دزادناب رج ملیف

 نیارب نم یعس . هلب - یکسنالوپ
 هایم هل معک یمص هلش هاگ اما , هد ود

 دسسحزا شیپ نسس هیاررب ملیف نسیا
 اهتیصخش هچ لاحره , دشاب یمقاو

 مدآ . دتشابن هچو دنشاب هتس یاهاضقرد
 .دنک قلخا رشما رآ ندوبن دناوتیمهشیم#

 . دداد دوجو مه یرگید نکمم لیاسو

 نه لاحرهب ... یئاهنت , تاداب « ريا
 لعاوغ متساوخ یمهک اجنآ ات هنادازآ

 . مدرک فذح ملیف نآ رد ار فلتخم

 و .دنام یقاب تیصعش هس اهنت هرخالاس

 مه فرذگهر یتحیلاهت یرادریملیف رد

 تا دوج و

 ناکدشرق ه45 دسريه اهیظدت -

 : تسامش ملیف نیر ین اتسهل * دنتفایم

 عاضوا , توعضح رطاخب لوا هلحرم رد

 یرصب تاهج و, اهتگنر زین و شوخان
 یشاقن یاهملیف یاهلکشزا یضعب هک ما
 .ددوآ یه تاعرطاخب ار. ین اتسها

 تشگ ابشالف م!هدیشوک هک مریتپیم رظن
 ها رمهینیعم تا راشا اب مایق رده ذگبیاع

 ؛یناتسها یشاقن دوشیم اهن [ نی زا هک دشاب
 درک رک ذاریهد زون نرقناش ان راث آ صوصخب
 زا شیپ هردو تار ودصتح هاگ 45 ین اشاقت

 تاسیس ورصتح نیا و دنتشاذ او لئافار

 ثایس تاب رد نیچ همه هک دن دادیم ناشن

 یاه هنحص نم , تسین صوصخب و نیعم
 ثابیسهب یدیقعت یوس مه ار ملیف یگید
 .مدن اشک مهدزونترق

 ی اههنت ساسا نچ دوخ ملیف و  س
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 نهذ كاب زادنامشچ

 بو کو

 و . هلب یظن كي زا - یکسنالوپ
 ارج , تشاد تهایش ؟ یفثت > هب یمک

 .تساد رف كي اهن یهءل اعم ملیف نیا هک

 او هنزریپ هنآ : دوب تک رحرد هک ینژ
 ند يه یفقاوف نا اش یدروا ..مییوکیم

 ۶ ۳ وا نص . خوع تل ی

 ود و دون ای دون . متفاب نات دروخل اس
 وا اما ؛ تسیت مدای بوخ « تشاد لاس

 ی وژزآ یگیدهت رب ردقنآ دود رپ رپ

 میداد وایاد شاهمح ریل اقخیعفوو تشادن

 یعوسهفم یشیارب لوپ یگید هک میدید
 یه هک مدیسرپ وا زا ذور تی . درادن

 درک کف . دنک هچ اهلوپ نآ اب دهاوخ

 دعا وخ رلش نآ ۳ دو تفت تبقاع و

 لوپ نیا اب اما » , متفگ واب , دیرخ
 .۲ ۱:دیرخ ووشیمکش زا ستشی+ یلیخ

 هو یک یی داد اله 1 ۵ : تفث وا

 ؛ تن دعب « تفد ورث یتفی زاب و

 « . مرخب رکش مهاوخیم نم ء دشاپ ۶
 زدم نیمه و | تسا دیه ار سیمه ایت

 تفگسیهشد وخد مدآهتارچ . دود تک رج

 یاب یفاک کش اهنیاهب هاگشیاسآ نآ رد

 اپ و

 3 اه شحو .دیسدیمش د وو#

 دوب ام اب یتقو نژریپ « لاحرهب
 یم اتدعن نی اهراورا  تشاد .نگش

 دنک یزاب ملیف دد هکنیا یارب ء دیزرل
 ؛ میدرسد یه ادیپ یاهلیسو دوب مزال
 هک درک قیودت اد وا هفیمن هک ارچ

 تسنادیمن مد شدوخ هتبلأ و , دژرلت
 تالکش یکفس هرخالاب . دژرلیه هک
 تاللشع رد تسن اوت یه تارا ب مواد

 بیترت نیدب و دنک داجیا یشنت وا
 اما . دش فقوعم یشیاههراورآ شزرل

 تالکشو ابدی اب بت رع هک دش نیا هجعت

 نزریپ یرادرب ملیف رخآ رد و میدادیه
 وابیسک رگید هتدرکیم هیرک نیا زا
 - دا دشا وخت ترازاقتف

 نژریپنآ, دوب درف كي وا لاحرهب
 نوددددوب هدرک یک دنز وا . میوک یع ار

 دیاب هرخالاب ... تشاد یقاشع البق ككش
 درو و ب۶ یهو قسع : گداش نی

 تروص نیاب تند رک ءاگن ... دشاب هتشاد

 بوچ ۰ بوچ لثمیئ اهتروص ..: مدیههب
 نیا تشپ یگید هکنیآ نتفل و هنیک
 .تسا رو دزدیلیخ تسین گ زیچاه رهچ



 و تسا هتشاد دو جو یزیچ اما
 ال ریل دعوت دد رک یهذاب بی

 ۰ دروآ یم یطاصضب ار یزیچ هاگهگ
 ناشزا یریج اما دنتشت یعرب تآرطاخ

 ار سابل نژریپ ۰ دشیمث مدآ ریگتسد

 عجآ ردعب
 ۳ را زه لاسرد هک دژيم فرح ۱ع سو رج

 هعيث [ اما, دندوب هدمآ یدناو دصنشه

 . تفگ یمدوشناگ نرچ و دیدیه

 ی ای اهن و تشاد یزاغآدهب تفت یه 1

 یلصقف» جیش هک یتیک دن ز تاج وک ی اضهکی»

 ناتتتدشب | یهاهنیا یویص اقا رب هدشآدت

 یتیصخشلامف تسرد وا هک | یچ » دادیم

 .هشیم هداد باش ملی رد یاب ۵ دوع

 یب و هدرسفا : ووب هتسشت هشيمه وا و

 ,۰ :اق نی
 ؛ ملیف یهنانیدب یاضف ایآ - س

 هک زین ( + بآ رد وقاج » ملیف زینو ])

 یلیخ ,دمآیم دوجوب رنطو لزعکهب ای رب
 ؟دوین یناعسهل

 هتسسرد تا نکعم ساق و

 نم اما, . . دینوگی
 :مزاسملیفتاو اههدت ,نص من ید تگ ی هیاد

 هچنآ و . متسین نانش هععاچ و دقتده

 نهذردهک هک تس راکفا نتخاس مهاوخيه

 یعیمطردقن امعتسرد , یعییطزوطب مراد
 دیصق ردهاوخ دشابصاق درک ا یقنكی هک

 قشع هدشاب یفشاع و قشع لحا رثا ای و

 مدوخ زا و مراسیم نم . دیددو دضا و

 يع رد متاوتيفف نم . ]رج منرویمل
 ادییارمنتخاس لیلد مه و مناسب مه یلاخ

 لیلا تای مراسم اد هک نیس رگا ی

 نتخاس ؛ تسروراو منت یم نیک هک تا

 تدنا هب سیداپ زا هک ینایلخ , تسنآ
 هک صدیم ماجنا اد یلاععا دنک یم زاورپ

 دو سی دا زا دا ورپ اما رب دنت یه رک

 زا هکنیا , تسا حیحص و مزال بدنل

 اور اهن آ اچ ذاد ٩ دوغ اه ربا تابه

 یاد شید يا اهن [ یاب اب و تنگ

 دنا" یمرکف هک دریگیم یئاهزیچ نآ هیاپ

 " نیا رد مناوتیمث

 ارشراک هظحا نامه رد اما , تسا حیحص

 نیا . دنک یمن حیرشت و لیلحت ودب جت
 ,دنتیخلمع هک تسادخد رش

2 
 فرح اهن وگچو هاچ زایی تاترادآ وهک

 هجوت دروه ناتراک و امشهداسیلیخ .دین زپ
 هد منت یم ینالاوت» اهسپ ؛ دیتسه اه

 یئاهشتک | واب یتاهباوج ابشرد دناوتب

 ۰ دشاب هک هجیع . هیت «دزگنای ار

 . تسا هود بل اج

 یا هه آ رب نوچس ع یگتسا ال وو

 دن اسیمن یقاب متفگ هک هچن اب تدورزفا

 < :تتسآ هد وب نیس لمعل | سکعنیا

 رات امتیسزد هک یناسد همضرف | ب س

 ناشراک یاههنوگچو اعارچزنا دننکیه

 مسلیف دندوبن دداف نگید هةنتشاد .یبخ
 . دن اسب

 .:اتتسیش اقا لقمه لس تب. یگسنق ال وو
 | دین رهچدیآ وک یمن تاتدوش ابت رم امش
 مث دو ۰.۰ ؟ ! سو ؟اسک ؟منک لاعهتسا

 دیابسپ , متسهتسین ومک تای نه هدینوگ
 ,. مریب راعبخ رس گن رز

 مدآ یتفو ٍ یگیدفرطزا و سس ایل

 هچن | ابفرحنیا اموزل .دنزیم ار یفرح
 یلکن را ایتخ .دراد هطباد دنک یم 45

 . دراد دوجو هطبار مه اب دشابترپ
 امزاكي ره ..تساتسرد _یکسن ال وپ

 را یتخ ,: یاهةسلف و میداد یاددیقع

 هچ ره ؛ دعب. ميشايتفقاو تای تاهدوخ
 هک هچت [ اب وراد یاهطبار دنکیم مدآدت
 دود دجب ییس رم هک اطفبه 3 لک ییهس

 دنتف رث نلاشخ رد لاغذو اللط شی ولچ

 یوس ار شتسدوا بوخ ؟تسههل ات رطاخ

 : دشیم یزیچب طوب یه نیا + دریالط

 و ... دوب هک هچن اب ,شحورهب ؛شئوهب
 لاغذ فرطب اد یسوه تسدهناداش اهنآ
 هاگ هاگ هک دشابن یسک نکآ و , دندرب

 نات یسهااک ه5 اسب هچ,دنک تیادحا رناتتسد

 هد دورف

۷۹ 
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 ملیف دیدساوخ اتمش یتقو و سا فن

 دارق گیج | دفذش دی اسب ار« ین

 . دود لاتدچوت بل اچ هک دی داد

 ,هکشیا لیلدو- اللهاک تب ییگسل الوپ

 | متسههد ز وخ رس یسچ احیا زا نم

 زا از :تاعیاس یخ اش ابآ تا ع
 ٩ درس انشیم هک دب بک یم ینارشخد

 مسادشیمآ بک رتخد .یمک -یگسن ال وپ
 اها .دزاد تهایش یشخد هن اب یت دنا هک

 هلآ هک دوبن رتخد نیا نعخانش را اد

 نارتخد نم . مدرک باضتنا ارتاتساد

 هق گی دگاهت اتسادهب هک مسانشیها ریق رگ د

 باختنا ۳ اهن[ نا و دن راد تای

 دوآ و ردنمکا رپ هک دوب رطاخنی اب مد رطف

 دوشیم طوبیع نمبهللسم ؛ سپ .دندوب
 باختنا هک تسف نه نتخد نآدب هثو

 تسسا یتهب » مناديمت .. دع و منگیه

 میوگب هیاپ اما .مورب واتناور تكرشیپ
 کوی رادسنم . ماهتفر مهگ رفت دنچشیپ

 زاهدهو مداد تاشن اهت اب ار مد وخ

 چیه هک دنتفگ نمبو دمآناششوخ نآ
 الماک و مرادن ی واتناور هب یجایتحا
 ...ملد اععم

۷۳ 

 ارچ» درک تحادان |رمعوضومنیا
 زا ۱ متسات دز ا وی د مد رتبه رک ها ی 1

 یاهب رض نم یارب عوضوم نیا نتسناد

2۳ 
 یهمهیتعب ... لداعتم مد مه ]رج

 دصاقم هک یمدره و اهلاقعو اهرادگت ۳

 وزج ینسب الدوب لداعمتمو . دن رادبوخ

 !لد وب اهن آ

 «بآ رد وفاج هو « شن ۳ ی

 ؟ انتی نیلیدفا هک اعوج رانس

 لیضا تاشزیچ همش - یک ال خف

 اباد «رفنت» اما ۰ منک یهنیمشت . تسا

 اب ارء..وفاچ»و ظرحوما) كا رب یراکمه
 ها01 ۱۲09 واز یکسف ومپا وگسا ی راتمه
 مشوخ یکسق ودیل وگسا زایم . متشوت

 اروا یتخسب ًامومع مدیم اما , دیآیم
 :تسا نگمطف یشسدوخ زاوا .ثععک یهلمح#

 عد ره .دنت یپه راتفر هد روخ رب و رو رعم

 . دیآ یمن ناششوخ عوشوم نیاذا دابژ

 ِ دن اد اتس هد ا رعد اتفا اما عد یق

 ار وشدف ابسپ دایدنب وگب هک اریئاسآ
 روشنیآ مد یهایهت نیا او دنرادتسود

 اهآ .. دن رب يه تل دننک یق فن اه



 سن راییلچ نا ان و+) - دلالا رود اوست ار ع | شا اقسا قول تس نت 0

 ار اه زیچ نیا ؟ ره یکسفومیل وکسا
 ۳ ت گرا مماظ زونع و شا دت تسس هد 1

 دادعتسا هک ارج : میاد تسود یلخار

 بل روح , تتسا رکشم هدیلا ۰ و راد فدای ز

 شب

 سال شا اسم وا خر
 زوده هک یتقو.ماهتخاتشا روا شب یلیخ

 جی مچ گی یتقوو ۲ دوبهد گناه راک

 هدرتن یر یه هک نیا ينعب العک یراک

 . درک نتخاس یعشپ عورش دمب . دوب
 یلیخشاهیعغاسعآ ,دنتخ دنا شسدهمه

 شی اهیمشز آهو رجدنچ دشقفوم .دود بوخ

( 1 
 -تخاورپ یسیون همانشیامف هبدهب

 اپدعب ! دوببوخ رتمک شیاهیسش زاهک
 ۸مرو0۳820]و 18161 یکسوی یه ددن آ
 درک راک -؟یاملاورتسا اخ » مایقصا گفد

 ینعهاق تسود تاهانت یب* مل ق وااب و

 رات هک دنراد داقتعا همه . تخضاس ار

 اعا: تسابل اغوا راک رب یکس وب یهدهن 7

 وقاچ» ندیداب ًافرص . تسین حیحصنیا
 صاخ هک یئیعاضماب دیناوتیم « بآ رد

 لب وقف تسوا راعقا و 2

 ۰ یه تور تاهاف يا هاب اف آ و

 ۲ هر [ دو و  دینک هسیاقم

 ی کیر سوق تسودهل ورک ی

 یکسف ومیل وگسا | راد

 نی واداتعخسا و رتما یتفق

 | هعش ون

 یعادعنا تام داانها : تسیا امتیبلعا

 . درگ دعاوخ یرات وا هک مدوب نشمطم

 ار رق نیاوا . دوب رک دره وا هک ارج

 ؛ا .تیفاخ ...تساهد یک

 دراد جایتحا وای امش هنیمز نیا رد و

 هد هد رک ادراک نو

 .تسهحاصحا هاب اههنم زیهمع رد مقاورد

 نادسا د ادعد | یه 8... وفا دروعرد

 اجش هک یزیج - يقدون اد شهانوک

 رج ارنآو .دیئوگیم ٩008
 1998618 سی د هک مداد نادن هلاسوت

 اینا كنوم دن یئاچ - تسا ج00
 شک هلامژ نت دود نعو دیف یه تاک

 تفگ نم و دناوخار تاتساد وا .- مدود

 یث و4 واتس نآ گور هک

 هک یست « متشاد هدنسیون تایهب جایعخا

۷۳۳ 

 ننه اما .مزاسف



 نهذ كي زادنامشچ

 سپ + میشاب هتشاد یک یتشع نایذ مغاب

 ود و مدرت باشعنا ار یکسقف وهیل وگیسا

 . ميذرت دات معاب ویراتس نیا گور هتفه
 لی راک هیذححت زا هک دث دود ینابسک

 دد هل یناسک اما : دوب ۳ تاشش وح

 ایت آ دن د ریست یه راک هخگبنه رگ ترازو

 اب رقت نم

 تفگ نسب كلاس اسا مدوب هدژ ار شدیق

 را أ ج3

 هچره نک یعسو نک شاهدامآ و شسیونب
 و 1 یردوآ رد یون زا تسا.دلار ةک ار

 . دوب ارجاع لک نیا
 رذشیب یکسف ودیل وکبسا مهس -س

 نتشون دد اب دوب اهتیصخش شرورپ رد
 نه مهس ودرف - یکسن الوب ؟اهوتتفک
 ؛ نفن هس تایش . دوم ۳۳ تیصعخخع

 ,دمآ رد آ زا بوخوتشون ار اهوگتفا وا

 ددوتسا مظنهو یتاردرقم یلیخواهت ارچ

 دای نمب اد یرایس کیاهزیچ دروم نیا
 فذح هد اهتعاس تسناوتیموا .تسا هداد

 . لو يک ید و دن دی ثتسیش

 هراس ود ۳ هک سست ید زا و

 تم عام اکیا 0 فرو
 تف و ام زا ّ ۰«. ابو رج من و یه لس

 لعمیفورح ود راس تاب رد ۴علسمعق 45 دود

۷۴ 

 نا یاف.و هبق دم وات هاو
 تاسیوت وکتفد لناسو اعتیا .:تسا دئاژ
 لوادتمنابز زا دننک یهاعدآهک تساییا8

 كل ۲ دّعنت یبه تیلقت وگتفت دود مدیم

 .درادن هگنهرفنیاب هقرات بوخ یوب راتس

 یکیف ودیل وتسا

 تامد رد ومشاب قیقد و مظتمر ات نامتخاسرد

 م رظنب دک ار یرابفا مر عرادا و لا

 آ بل اچ

 تنش هک تشادا و | ره

 هزمشوبض تدش و تاشخرد

 رود تامتخاس نیا عین له دن دعآ یم

 تخس یلیف 0.۰, وقاجز امام ب م لب نغ

 دمب + یدربیهالابو یتخاسیهدیاب . دوب
 تاعطق نیا هراب ودوعد رسم شاهعلق هلو

 هک منتمطم العاک اما .گدرگیملصو مهار

 درت یمن لیمحت رات ید ار عرف ان یک یا

 . دشیخ گن رچ نی ملیق

 0۳9-1۲911 ملیف یاهوگتفت س

 ی اهوگتفگ نیت یحیولت و نییت نجوم زا
 : هدش هدینش اهملیف رد تونت ات هک تسا

 میقتسه روطب ملیف یاهتیصخش اجشیارد
 .هلشن زیسف رد دننت یدک هچنآ گوهراب رد

 زجعد رمیعق و رخ آ ,هتبل اب گن و

 ون | یچ,دنت دیهت فقر حمیقتسم اهدیح | جم رد



 اه ردحد ۳ ًامش زلگع ؟دشت ند فرخ میفت مه ز وط»

 .دنک گ زابقشع وا اب ثیعا وخیب» ۵5 دیتسظ

 یاوخیم عزای +تفذ یعاوخ وات ؛ پخ

 :دشهیعباوج شخد و ٩۲ شروخد هک حج

 امش.بوخرایسب .۱۶.ماوخیمن گن یچ ءهن»
 یرگید عوضوم كيهبيجار ؟دیاهد رک هچ
 . دیاهدز فرح

 .دز فرح یرگیدزیچرههب عجار دشیم
 زیچ كي هب عجار مدرم هشیمه هک ارچ
 . ادم نیش فرح رگبد

 هار زا اهنت یتسق وتیل وکسا اما
 ی هلتف اح يا رادوآ دشت یمن رات ۳

 هقزاع یست دشاد دار یک ا .تسا یییچع

 نیلوا .دنک تایبنتفر امنیس هبار شدوخ
1 

 نیا ابا *امشیس رب رصع زورمآ ماوخیم»

 یتسف ودیل وکسا هک تسا هیچ تسرد

 و هدش ینابصع وا .دربیمردپ اجژاار
 فرح روطتبا تق وچیظ و تشک دعا وخ

 یج یشمآ ۶ تفگ دها وخ وا «.ادز دعا ون

 45ت سی جو خم ای :ابو «؟لدیص بوش

 هات آ دوتا روط یکسف ودیا وگیسآ

 یه فرح مدرم هک ار یقیرط نیرت هجوم
 تارنب تواقت مامت .درایسیم رطاخب دنن ز

 دب سیو وکتفگ كيو بوخ سیونوگتفگ
 وگتفک لس .تسا هیفعن هتک نیمه رد

 :دروآ یه یطاخب ار پل اطم بوخ سیون
 دنک یمن نینچدب سیو وگتفگ هکسن ] لاح

 تس وتیمآ دبلاطف دوییوت وقت
 نآدب یامرواسم تل اح هکن آ یار دعب و

 و ؟بحال و هوا و ؛..۰آ۶ ات دنچ تهذب

 دنیا اب اما ....دنک یع هفاضا نآهب هنیغ
 هرابود ار یگ دن ز دنا وت یمن مدآ لیاسو

 مظن رد یکتچوک شیپ لحهار .دنیرف ایپ
 زا دوشم یتحو ؛تساهت [ ین اععایتاملک

 ر وظنهند ۳ مو زا دراوهرد تاملت نتستش

 .درت هداغتسا

 دروم رد مدیع:یگ دنژ رد « هوالعب
 هب زایگسی طقق . دننکیهیآ وج43 نص تی

 یم الثم . دینک تقد مدره لدد فرح
 باوج ه؟ و وقف اد فییعا وخ یه با :دمنرپ

 تسود رتشیب اد هوهق» ؛تسین نیااهنآ
 « .دیفدم هوهفنمب تسا توی هاو «عداد
 نیم« !هوهف ۸ :دود نها وتحنی آ اهن | باوچ

 هک مهیلاوس رد هوالعب و .اهوهف .تسیفاک
 :منيبب 2:میهدب یکچوک رییفت دیاب میآ هد رگ

 هوازی اینهمه
 .تسا نیمه تسرد

 فوطم امش هجوت یتشیپ ایآ -س
 را ایا و تسسیپ# اهوکتفک تیعفاوو تی

 ؟دینک یعراتفر تشد نیاب رب واصت دروع

 همه تحص دروهرد نم -یکسنالوپ

 ی اهناتساد هک ردفچ رض من یه تفد زی

 یه سح رتشیپ ؛دذشاب رتیند رکن دو أبنم
 یعقا و یاهویشب از 3 داف هک تک

 ملیق رد هک تسا هک راک نیا .مهد هوا را

 :تسا دا نیرت لک شعنیا و مد رث ۷ نفت

 دز اهدا و نی رت لفتبم :زاغآ رد هک ارچ

 ما هتخاس ۳ دو تبع اپل و جم راک ید رب

 نا 1 متساوخییم و # وری شخ رج مسأب

 «وربا شخ رچ» نتخاساعا .مزاس ار ملمق

 یهارا »: تشاد دارق هیاپ نیارب اساسا

 .مدشقفومو .یعقاوو هجومزوطعب ناتساد
 2 !بوخیلیخ,دهآ ردبآ زابوخ و شمتخاس

 : میظع نیچیهذا وتدک تفگ دیعاوخامش

 سک ره و دیآیم تشوخ سول و هفاضا

 و بیحع تروص ار ناتساد تسن اوت یع

 9 فرح نیاندفگ فک بفث رهن پد نت

 ار .ناتساد نیا متسن اوت نیس طرق هکنا

 میحص یناورشزیگناابو هجوم یتروصب
 یعاو هک راک هکتیا در ایل هلارا

 یلیخواتسین ی اسآ دات نیاو :تساهدش

 تاتسا دنیایرگیدسک رت !تساوخیم ماد
 هوالاعب ...مدیدیم | رهجیعت د رکیمملیف و

 دناهعفای یقاو ار ملیف ناراتناور همغ

 تساک رگیدلیل >مهذیا .دناهدش بجعتعو
 .مشاب رختفم هن ًابهک

 .د نک یهاق رف تیعقأ 9 ۰ وق اچ را

۷۵ 
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 گیدحأتو هدرادزا رقماهبا هیاب رد زیچ همه

 توسف ینیبدب همین یعون ,ننط هیاپ رب
 .تساناسآ راک نیا ماجنااسا :تد یشد 4و

 کات ام کیت
 یهقالع دروع ملیف ؛ تخاسیم يت راجت

 دنتفگیع مع زاب اهنآ .دشیم عقاو مدررم
 ..تاساهفادنمد یخ و ی زجح هد اس

 او شرح سا 7 نقش ه ودومدد لا

 هک تسا یزیجنیا و دن وب دنناوتیمن
 رخ«... وق ۳۰ ۲ رج .دلمت ییع لیست و | یع

 هق رطخنیا ,دن وشپ هتسخ مد رم هک دود نی
 مارتحا لد اقیتحو یلومعم ,تسین هبدج

 تاحیضم رد رطخ « یقنئا دروهرداها .تسا

 یمیظع نگین نیاو .دوب نلدمآ رد بآ زا

 یضمب هتیلاو ؛دودیگ دزبلکشم .هلب :دود
 دندرگ هدیقع راهطا یوسنایف نیدهتنعزا

 وا نیتشیبدیم ایه ..تساتاحضم نمراک هک

 لاحرهب ۰ مین فرحالآ یهرانرد نیا
 . تساهدرک مادتسخ یلکم ملفنیا

 دلش د یی اس اف عدره همت [ تشک

 يمقا و شودتياب ملیف ,تسا نجا نتسکش
 یایئدب میآ ناهگ اندعب و دوش زاغآ
 اروا تالایخو دوشم تربک رتخد یلعذ

۷۲ 

 یضارا ار مدرعهک تسف نیچنیا :دشیبیع

 یلیخ مایف اهن یارب :دنکسیه هتفشآ رو

 :دودیم دود

 ۱ هتسا تتعرو الهاک - یکست اوج
 ذاغآ نیل تامهای ار ملیف مامت نمرث |

 یهعل اطسكاي ملیفهک دنتفگی هد همت اسیم

 . .تینشوام ی. الات و تسساتشاور

 هدشهتخ اس طایعحا اب و تاعث زجهب هجوت اب

 .تسا هتفر» رقط تنامهب و الف زا شل وم و

 ..مویده رقط کزیج زا معاوخیمن نماما

 دا دشیههتسخ مایق با رد تسا نکمهعدیم

 .دهتشاگیعارتحا ناب لاح رهد اها

 ملیفنیا گكا یتشایهطوت دیاش . س

 هدنای تدناشک یلیخت یاهملیف یگیداد

 .دشاب یکیدی ایت دب
 مشچدداو مدآ ؛ هلپ- یکسنالوپ

 تا سق زا دن |مشچ ٩ دوش یرگی ادتا

 . نطذ

 درد امشمایف "هک كیمک یا نکس اش

 ده دم لاک اهملیق اب ی.جوآ تاج

 ؟ ثشاد

 توانسشا .: مث ایمن دم کین لو
 امش لخف نم هتملا , تسیث نم یهقیظو



 (س ذیلپدا ان ود - لاثل دود اون ارف - یلساالوپ نمود) تسب نب

 شات یاصرا یهعفش مع اه ززفت [

 لعم هک ماهدرگن یعس لاخرهد و

 هل بد تسا نامه ی ملیف 3 منک زاک وا

 یملیف«حور ظ اما + شد ؟ محور ۶ ملیق

۰ 
۳ 

 . دیایب منوخ نآ زا یایخ نم هک سین
 ود هرجذپ »نه كاکچیه یاهرات نایم زا
 اد « ترت رد ناگناتیب و و * طایحب

 نتمع همهنیا اب , میاد تسود یتذیب
 و ... دشاب هدشاد دوجو یتاهیاشت تسا

 راثا 3 نی ی هک یاب مقاو رد

 و یتح شاخ ات عاو تخایش 2 اتسیخ

 و مشاب دو ی دی# رز وع نیا زد نم

 اب نه ملسف ها رچ : مشاب هدر 1 یعس

 زا یهیرد را هوس زافا اد ات
 هنتشاد ناف شدنآات یشتناص جات

۹ 

 یلیخت هک اهلیسیوپ ار اط نیچجج بس

 ؟ د راد هتسدع

 عاصض ملیف همت نه یگتسن ال زپ

 اههنآ وی دلها رم . مرا وتسود ازلاتسرت

 ۳۵۵۲15 1010مایفصوصخب .دنناوخیم
 یلیخ ۳ زیاد  حاورا گنج رد وو و

 .عرادتسود

 ؟یلیختیامنیسزا ادجو . س

۷۷ 



 .منیبیهآ راهنیچ یلیخ- یکسن الوپ
 رتادلب .مرآ و تس ورد او ًاضملیف اطاذعط یه

 هناگشنشور هبشو دنرچ یاهملیف همهژآ

 او تک نیک نیما میام تا نفت - تا

 دائآ زا اصوصخم , مراد تسود

 هس هک ینیلفو ,اداسودوک , زا ویسد وا

 ؛ دیآ یم مشوخ دننم بوبحب نادرگ راک
 ۰ ؛نیکیزهنیع »۰ ::ییوکب .قیقد وطن

 ۰ ۷ نوح تخت ظ 6 یئادوماس تفش

 یل اع -« ۲118 ۳110061۳۲ 8 7
 مسایف تاج رد ییت یه هه تاسف

 دروع تدشب هک تسه مهرگید ینوپاژ

 اب نآ یاشامتژا نم . تسا نم یهقالع
 مسایف ؟ منما نورب هتبخ یلاپو تسد

 راک ۰ میوکیسم ار « تشدرب شتآه
 نمک وسنآ رف یاعیلف ید اواگیشیا

 یظتدک « بآ داد هنسارق » هب صوسدی

 .مرادهق زاع تسا ءداذوگ ات .نیب نشود نوع

 نیا تن | وت یم هوس ارف نیدقدنه روطج

 نی دی و ؟ دن رگ هدیدن از ملیف

 ۱0۵: یضنص راهج) ب «لیوافل ۶ :؟ سفذ

 هدینت یزادنا ریت تسین ایپهب هو «میژولوژ»

 دشا یه اهوسرپ هل یراک زا نینچمع

 ۷م

 هکلی ءاهرات همه « دی آ يه مشوخ رایسن

 یاهمایفصوصخب ؛ میوگ یه اداهنآ یشتا
 .1گرادن هو «رببیج#

 یک تک كناه نج امش ابآ - ن

 یزیچراک نیاژزاایآ و دیاهدوب مهکرگید
 1 فر |هتخ ومآ

 نتخاس رد يششيم نم د-یکسن الوپ

 منک یمن رکسفو ماهدررت راک هات وت ی اه ملی

 یبوخ ثادرک راک كامک مشاب هتسناوت هک

 میوکب دیاب نتفرث دای دروم رد ...موشب
 یطب رنیاو .دهدیم سرد مد اب نیچهمعهک

 تا هدز زوعآ یهتساوو د راد ملععاب

 روتسد ظاصا زا دیعفگ هتشسا بس

 نیا» ؛تفگت دیاب تسا طاع هسنایف تابزژ

 هب هکلپ « تسیث هدنهد ميلعتهب طوب رم
 هسنارفرد *::.دوشیم طوب رمهدن ریگ میلعت
 هه ۳ ریظ) یتاملک درادن قح مدآ

 دشت تسرد دو

 هملک دها وخب مند یک اما سفال و

 ارنیآ ؟ هچ مربب داکبار 21 9
 هک یا رب تفک روطشاو دها وخیميادیم

 .ميوگپ روطنیا هک متساوخپم تسرد
 . تسا لو یبعکمقح نی | در اد تحیسک ی



 هیت یطص یلیخ :اهآ -یکسن الو

 قلعت نویبتکم هب نیچ يیه شتسار
 د راد

 ؛ تسیچ امش گدمب مليقو بس
 ملیف .«یفقت» را دعپ - یتتسف الو

 هدا دیش امن زونه هک ماهتخاس | ر تسب نم 2

 ۰ كس

 ؟تسا «یشتا طخ نامهرد بس
 مراد یکم مهیطخنم -یتسن الوچ

 تساهتفت نتششیاه؟تنیا لشم. .هلیهک مرادرتا

 لوبقنه + یسپ .د رادن دوج و یتسا ر لوح 45

 .تسینحشه ااماک یملاع هک ممد یم

 ؟ تسیچ ٩ تسنیم ۶ هلامساد -س

 تساد رموزكيهب عجار -یکسنالوپ
 دل ات هد ) دراد لاس۴ ۵قدودح درع !مشز اب

 یم یزاب «بقارم» ملیف رد هک سن ذیلپ
 كاثل دود زاوسنا رف ار نر شقن و (دنک
 لب رد ان اش رد 9 دمت يه یزاب

 نیا دد » دلت یب داز اف فا گو

 ار زا هدروخ مخز راکهبت تي نمض
 هناخیادراو ندرت یفلت یاربو دسریم

 دوشیمراررق و دنکیمنفلت یسکب وآ .دوشیه
 دیایب اجت آهبوا ندرب گارب روب نمصخش

 راهچ و تسیب دودح یمخز داکهبت و
 دفن اهیمز اخنآ ردصخش نیا راظعت | رد تعاس

 نامهیمو جوذ نیا نب طباور ملیف
 تب ایهذیا .دنکسیم میرعت اد هدناوخات
 قشع هباپ رب هک دنهديم لیگشت اد تلث
 نم اما ؛ دراد دوجو قشع ةحیل |[ . تتنعف

 ه5 .تسا تخس لاح نهج . نوش و انلد

 7 درگ ف» رعت ملیف زا ادچ | ریناتساد

 عورش هیروف ۱ ۵زا , ملیف نیا زادمپ
 .ماهدررک «ماشآ نوخ راتشک »ملی نتخأاس

 اب اد شااتساد هک تا یهاف یملیف
 تسا زارق . غاهدرک هیت لا رب گ رام

 یویدوتسا دداد یلخاد یاس ؛نحص

 روصت , مک یرادرپملیفق 10019
 .دیایبدد بآ زا هزمشوخ تدشب منک یم

 عااعیروت لیعامسا : هدج رت

 هسنارف اب زد لصاردد فرید اسم ك

 دوج وه ماهی ا ۳ یکسن الوپو هدشعاجت |

 یانععب مع هک جون۳و0۲۵ لعث رد
 «نتفرگ دا » یانعمب محو «تدادداپ ۶

 هو ۳۵0۵0 ود وهد رک هدافتساتسا

 ار هوم ژع8عات و ماعع یآریار
 + تسادتخاس درک اش گآر»

۷۹ 



 ! ملیف دقن هچخب رات

 ناسز تدم «یسیوت ملیف هدقن . دیک یکف تسنگمم هک هچن | فالاخ رب

 دک < بلبما ] هاحید ور وند فدک هاگست : .دراد جا وز تكلع نییأآ رد هک تسا یدادد

 و هوالج ._ فا مساود یا . دنتشوئیم ملسفدقن نآ رد بو ات : اتش آ و زها مات ود

 .دنتسع هاح وه نسخه

 :ثیف اع رقب در ون فاش فو رز نیا مایف داقتنا تار زا یتجسقج ۵ ووت ایم

 ) ملختسم رشا وخ»

 رم شزاوآ و : دراد گدواد یاهرجنس هک كئاد و ایبژ یرعشو مه

 و مان و ترهش گیوتسم , هرادیم ران نایرج زا اب بآ و تاربط زا ار اوع

 هناخردیگید هکرهشب ه5 شردآرب دزن و دنکیم شیوخ رایدو رهش زا لد + داختفا
 تی اه رقب هطح لاع و خرج یزدی . . ووریه + تیبا ها ست یاتفاق هی زاسعگهآ

 رضوت دیچو زا لفاش , دد گیمتابل نشت و دراد هنوک رد پبآ هک نوهشمزاسگنهآ
 ورد نیاب رشاع یناوخزاوآ نجف ایا رب : تسا لوغشم راتب یشاهناخرد هک یناهینارگ

 شا هلصو- ریدقت یاهیخوش زا یتسا رب یچاش امت هکیتف و ؛ ماجنایسو دن زیمرد نآ

 ... سیسو دنکیهمیدقت ودبآ رد وخلد تسجا و دب اییما رشی وخبولطم .تساهتفدرسب

 .دی وی تذل و فیشیبب لاتدوخ ذی و رب

 -راهچ نیبرود اناید ۰,تسایندیدو بوخر ایس یملیف «مدختسم رهاوخ 5
 یشوگ یزاب ویگچب نارود دایباد مدآ اهتفو یضعپ و دناوخیه یثدینش رایسزاوآ
 تآ ناو :دننکس ای نایسم تداهعام ی نیارمواتایو-نکتوشنارف هدزادن اه
 ... دننتبف هک یعغ یتسارن یبدوذ ات اید دایقیم قشاعنتجمنپ

 اه ها رد هک نا یاب كاب اهاهنیم یضار دوخزا تاریدعرت | دود بوخهچ

 :دنداتمرف یعامنیس یسانشان روطب ارتاشااتسود زا یکیییش «دنشکمب تاشو طخ

 4... تساهدوب یتسردو فاصنالامک یوزر زا امتایاعش عام هک دن دیدی تقون[ و



 ! ج رخیک مايف كب ناد رآ رو و راد سملیا : ناتساد خدنسب وا : هضیز رغه ۳3

۸1 



 رلزا

1 

 ن

۲ 

 ۰ پا ۲ ۳۲

 اسد رع
 دار[ دا رف

 و اوبژر تک ۵
 شافخ

 رشنود زا یکی ننادیلن اتسا

 تنارود دن ووآ جای تاشمات گی مپ اشک

 یاها اکیزوممهنآ )«لاکیزوم»هوکشرپ
 رقن) تساکپرمآ یامنیسرد (ورتم صاخ
 اهن املنآ یلهنیمو نناد .(یل هنیمرگید
 یرتشیب یگتسیاو و دئدوب یتنآوج هک
 کت ریروط بوخ دنتشاد دووخ تالیختب

 هداد لکی زوم یایندب یرادیاپ و هدن ژ

 لاحم ار هلغشه یابند هک الاحو دندوب

 ردد اش و یدع یاوم تب 1 تب نتخادرپ

 یهارسب مادت ی تسین لاکیذژوم سل 8

 هتمژ نیا رد. دنابدش هنیشک شید

 راک نم یهیاشتزاس هکشاوک ناشدیدج

 سس هک رظن تا زا ۱ دراد درج و اهن آ

 ود هسک تسا یلساع تایرع تخادرپ رد

 روطن ایل و (دهدیم دن ویو مهیآر نام رهق

  14 تب د وج وم کا راد نر اد ما هدود 13

 و ون طوب ره ت نیا و تسا یررل وبق

 تسوآ یعاخوینع ثایسب هک باختتا

 و قشع زا یتابیزلئش رد او ملیف هک

 .دهدم را رق هرهلد

 ارامنئادراف آ رد نسنانیمیگ هنیچیچ
 دزاسیمورب ور یئاهنمرو اعایعم نامهاج

 لح راک رد | تسو ی ودوح نان اه ره# 25

 زد یلسصا تیصخشود .دنتسهن اهن ۳

 تای وصخ یو نیس یه رد ۲ نئادرائآ

 تیوه تونب و یثاهنت 45 دن داد یهیاشم

 تایصوصخ نیا نیرت ذراب اهنآ ندوب
 هق و یاع نام رهق ین اهنت رظن زا اش دنیا

 ناشنیب یظف زاو ردلیاو نان امرهق یوسب
 شیارک كاعچیه نان اسرهق یوس تدوب

 تخادرپ ردهت تساپیزو بل اجهچو دن راد
 نآ وردلیاوراآ فیطنا قعع نآ زا یو



 كيب اتیهراثآ
 نئاد ین ادا و هیات یپسف اش هداخنا

 نیک سن و هام رها >

 یتایصوصخ ننچ اب ار شیاهتیصخش
 ورب ور رگ ا دایجا ط:ایشرد ٩ عصر اط

 ۹۹ یگید ارم | ریک تیقامو دزاسیه

 . دراذگیم یقاب لوهجم رخ اب

 نگین ۳ ار تی خش ود نیا ۶ادعوا

 يل وتسا یجراخ لماع كي دعدیم دن ویه
 دید رگ نشود صاخ یامعم نآ هک جی ردعب
 رت دادی اپتروص تاب رد یچراخ لماعنیا

 تقیقح رد . عدس قشعب و دوخ ی ام

 هطعن نآ نت ادیلن اتسانان ام هقیاس قشع
 گرگیدژا هاگ آ انا ركيره هک تساینشور

 دنوبپ مهب اد اهنآ و دشکپم دوخ یوسب
 رد نان ام یه نا زا عادت یه ,ندظله

 هکیق وو دنتسهامعم كاي خساپ یوجتسچ

 ی هد آ

 سا نیا 3 ثعد اب یه رخ نجف اب ار نآ

 :.تسیل یشعزج هکنیچ
 ۳۹ دی دجهنیه نداد دن اد راک ج وا

 دوبیژراب قیفوت هج هک تساامعم نامه

 تسد یهاخ سطل یشقسع نآ دن ویپ درد

 . ینیع#رهادو نئاددوخ یاناوت
 یسوا :ایف ینگهواق هک کسب رع

 نیت | یبته تامهایار اهزاب هنیمژ نیا رد

 هدوهیب اما . دناسیم وریور کو :دیچیپ

 نامغگ وعمتس رد ملیق نیا رد ۳ سا

 رد ارامسم ایی وطن آ هک میشاد یتبس

 هد اد آیتک ه رها د و يسع نسب اه گ زره

 تب رد رج نناد یا نیا رد قشع . دود

 مامحفت توب اس تداعفا ناب رج 3 رحی سا

 هضدومع (رگیهکناب هاب يلاج فزاب و
 هنحص ابپیک رلددمهنآ هک دادن یگید
 دا رفتشم كد لماش هک ملیف یکید یاه

 شیابیزو«دنبییف یشآ ادآ :تسا پیقعت و
 داجب ۳ نئاد لد امت + ثلظكببش هتسسب زا ارز

 یشزاو رب دود و یفغلیخت كسب یعرد هرهل د
 دارق عاعشا تحت یقسع نتشیفآ ۳ ار

 .تسا هداو

 تاب نع دردی ا  ع وش رد اما

 تلف ۳ مد افت ار فی طل يسع ثآ



 و رب و دی اب گ اههیس يا ند و ادصت هدشز

 رد دن راد یهوکشاب زاجیا هچ هک میتسع

 هج و لات اضرهق ین ودذ تا ار هایم

 نس لا یه یشنییفآ رد دن راد یماتحیتسا

 ۳ تایب زاجیانیا .نئاد یلت اعتخا یا

 نیت | نی تن دم یناوتشچ هک رب واصت

 عورشتاظحا نیل وا نامه زا تسا یناد

 نیز ایغ 1 ملی " د راد رک مش ق وقف ملیف

 . دوشیمعو رش امب زاکدنب تآ ودع کاپ اب : اممع

 یزو

 چپ ددجمیپ لاکشآ ید دعت یدن نآ وشع هنیهز

 هدننست الایب ارث دامن يوصنب هک تسا

 دوخ نسناریم شعاع و راوایسع تلاح
 یقن ددچ هنحص تب رد , دشابیغ نئاد

 ككي ی روگی رث للجمكيپموتا تاب قاسم

 .دنی اب ریعتسا دیک شزرولاح رد هکار

 نداتفا عوبطمان و یناهگ ان یادص

 یتقو ؛نیمذک ودرب ینادل اغشآ كي برد
 نایب « تسا هدش داژآ كيیروگب یک هک



 شساشععا و یجیک لا ۳۹

 . تسا رجام نیا ددومرد نوا

 لاحرد نان ام رهق هکیم اف : ید اب

 شا
 اک

۲ ۴ 

 هی ین

 زا هداقتسا اف نناد یلث اعسا تنجس# را رف

 تشج تل اح هنات دن رپ و تاتاویحدای رف

 یجهچ رد سا اع یل# ود 1 و ی ادرک یس و

 و زاسیملقتنع یجاشامتب هدن رادیتیعق وم

 ناناع وف هک اینا هنعتس نیمه دو .ییف
 تاووچوف توس تلاج دناهدش تای

 عاسعا ۳ یاهروب نورد ینایدد
 ۰ تسادد رد وقتسنه هزدعص ردار گرید سقف

 هنححص هتلی رد ییواصت اب بای اناعرهق

 ودهک اجنآ . دریگیمدوخبگرتبلاج لکش
 زمراشقندآ دنددیمملیف یلصا ژانوسرپ
 تاب بآ كي قرورز تغاک رب هک )ار
 دیاب یسئاتم هچ رد ا هدبش هدیشک

 بسانع مينيبیم هنحص نیارد .دننک |فیف

 تیثروا اه وس هیات اس یی ییح ور تا اج و

 هتپمز روآ دای ) یجن رطش خرس سابل
 ۱ دراد نت ( یدنب لا ودع

 تشادیتآ لس دي ا نی ۰
 تایم کم مود دست هم داشت ۱ ایه ههابیژ

 یچاشامت یعرت دچاب 3 می راد ار ناو

 كاسد رش نان اهروف یاهارجاه سمل دد ار

 ار هلی یه نآ مد رو اب یط اتجت دزاسبه

 اجر بش

 تاب هانی رد كيگ روگی رس و ترول اع# وس

 یاشامت لوغشعو دناهدش تاهنپ لییهوتا

 بوج راچج زاخ رده داح.تنتسه یادت د اح
 دن اوتیع یچاشامتیل و دراد ایرج ملیف

 لایسوت اه یو اب اون یا افرا
 ار رشناناهرهق یاشامت نیاردو تنیدهب

 : دوش

 شو و عیدب ييوصت كياب ملیف
 , اشدف ینرط تایابب و رط اب نیاهج رم تابه

 ادیپهد رد یجف رط زا ید نا ونع جو راد عج

 ات دنوشيمشذپ نآ یطس رد می ردعب و
 رام ادشن امرهلود هد ار مایق رخ آ هنحعص

 هشوک تلید ین یئاج دعدیم اناضت گیدتب

 .دن داذیمهگف تم ات بوچ راچتسا رتمسگ ال اد

 نئاد یلئاتسا هک تسا بیت یدمیدف

 نآ ودنانامروق یاتتع باوج یگیذناب
 نیادن ویپ دار یحن رطش ينهذ یاهحرط
 . دژاسیه زآ یمتم , قشعرد :تامررهف ود

9 
 - گپ یدوخس رگ : یاتشیپینه

 ترول ایقوس
 یلئاتسا ؛ نادرک راک و هدننک هیهت

 اگه[ سیل اچ یقتس یک :داد ربملیف -نناد

 ینیچئتهاگ رثج: زا

 زاد یبتس د جم
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